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Den psykiska ohälsan bland ungdomar har successivt ökat sedan 1980-talet och har 

blivit ett folkhälsoproblem i Sverige. Skolhälsovården är en del av samhällets 

folkhälsoarbete, där skolsköterskan har en viktig del i det hälsofrämjande arbete kring 

barns psykiska och fysiska hälsa. 
 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta 

hälsofrämjande med psykisk hälsa hos barn. 
 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Studien bygger på fjorton 

mailintervjuer med skolsköterskor som analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innebördsanalys. 
 

Resultat: Under analysen framkom fyra innebördsteman som beskriver skolsköterskan 

hälsofrämjande arbete; hälsofrämjande samtal, utveckla empowerment hos barn, 

betydelsen av att samarbeta med andra yrkesgrupper och att främja en god skolmiljö. 
 

Slutsats: Skolsköterskors hälsofrämjande arbete sker på flera olika sätt och på 

individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Hälsofrämjande samtal framstår som det 

mest centrala verktyget i det hälsofrämjande arbetet. 
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Mental health problems among young people has gradually increased since the 1980s 

and has become a public health problem in Sweden. School health care is part of the 

society´s public health work, where the school nurse has an important part in their 

health promotion work around children’s´ mental and physical health. 
  

Aim: The aim of the study was to describe the school nurse´s experience with health 

promotion work among children’s mental health. 
 

Method: The study was conducted with a qualitative approach. The study is based on 

fourteen interviews with school nurses, via e-mail. The interviews were analyzed using 

qualitative meaning analysis.  
 

Results: During the analysis four themes occur that describe the school nurse’s health 

promotion work; the health dialogue, to development empowerment among children, 

the importance of collaborating with other professionals and promoting a good school 

environment. 
 

Conclusion: School nurses health promotion work is done in several different ways, 

both at the individual level, group level and organizational level. The health dialogue is 

the most central way in health promotion. 

  
  



 

 

 

 

Innehåll 

Inledning ........................................................................................................................................... 2 

Bakgrund .......................................................................................................................................... 2 

Barns rättigheter ............................................................................................................................. 2 

Barns hälsa ..................................................................................................................................... 2 

Hälsofrämjande teorier ................................................................................................................... 3 

Barns psykiska hälsa ...................................................................................................................... 3 

Elevhälsan ...................................................................................................................................... 4 

Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete ...................................................................... 4 

Problemformulering ........................................................................................................................ 5 

Syfte ................................................................................................................................................... 6 

Metod ................................................................................................................................................ 6 

Urval .............................................................................................................................................. 6 

Datainsamling ................................................................................................................................ 7 

Analys ............................................................................................................................................ 8 

Etiska överväganden ........................................................................................................................ 8 

Resultat ........................................................................................................................................... 10 

Hälsofrämjande samtal ................................................................................................................. 10 

Att utveckla empowerment hos barn ............................................................................................ 12 

Att främja en god skolmiljö ......................................................................................................... 14 

Samverkan med andra yrkeskategorier ........................................................................................ 15 

Sammanfattning ........................................................................................................................... 16 

Diskussion ....................................................................................................................................... 17 

Metod ........................................................................................................................................... 17 

Resultat......................................................................................................................................... 18 

Konklusion ................................................................................................................................... 24 

Implikation ................................................................................................................................... 25 

Förslag till fortsatt forskning ........................................................................................................ 25 

Referenser ....................................................................................................................................... 26 

 

  



 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Information till verksamhetschefer 

Bilaga 2 Information till skolsköterska 

Bilaga 3 Samtyckesblankett 

Bilaga 4 Forskningsfrågor

  



 

 

2 

 

Inledning 

Psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat stadigt sedan 1980-talet och blivit ett 

folkhälsoproblem i Sverige. De flesta barn och ungdomar mår bra men den psykiska 

ohälsan ökar ihop med åldern och mest hos flickor (SBU, 2010).  Hälsa och lärande har ett 

samband, där inte minst den psykiska hälsan påverkar skolprestationerna, välbefinnande 

och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö för lärandet. En viktig skyddsfaktor i livet 

för barn och ungdomar är att klara skolan (Gustafsson, 2009, Skolverket, 2012). Den nya 

skollagen (SFS, 2010:800) och socialstyrelsen (2014) ställer tydligare krav på elevhälsan 

och föreskriver att elevhälsans främsta uppgift skall vara hälsofrämjande och 

förebyggande. Skolsköterskan är den professionen inom elevhälsan som har förmånen att 

få träffa alla elever, genom de hälsobesök/hälsosamtal som erbjuds alla elever vid 

återkommande tillfällen under skolgången. Hälsosamtalen kan vara både hälsofrämjande 

och förebyggande. Vid de tillfällena har skolsköterskan möjlighet att identifiera och fånga 

upp de barn/ungdomar som inte mår bra (Borup, 2002). Då psykisk ohälsa ökar bland 

ungdomar blev vi intresserade av att undersöka hur skolsköterskor arbetar hälsofrämjande 

med psykisk hälsa hos barn.  

Bakgrund 

Barns rättigheter 

Skolsköterskan skall arbeta med att alltid ha barnets bästa i fokus vilket överensstämmer 

med Förenta Nationernas (FN) barnkonvention (1989) och enligt Barnkonventionen (1989) 

så är varje människa under 18 år ett barn. Vissa artiklar i barnkonventionen handlar om 

skola och hälsa: alla barn har samma rättigheter och rätt att uttrycka sina åsikter, barnets 

bästa skall komma i främsta rummet, att alla barn har rätt till liv och utveckling och att 

uppnå bästa möjliga hälsa, barn har rätt till undervisning och att undervisningen skall leda 

till utveckling av barnets personlighet och förmåga (UNICEF, 2008). Socialstyrelsen 

(2014) menar att barnkonventionen är ett styrdokument som skall användas aktivt av alla 

som arbetar med barn för att bevaka barns behov och rättigheter.   

Barns hälsa 

Begreppet hälsa har många olika definitioner. Hälsa är enligt WHO 

(världshälsoorganisationen) ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”, (WHO, 1948). Hälsa hos barn är när 

barnet utvecklas i takt med den inneboende förmågan, visar symtom när omvärldens krav 

blir alltför stora, ha förmågan att kunna kommunicera på ett sätt som människor man är 

beroende av kan förstå (Hillman, 2010). Enligt Ewles och Simnett (2005) betyder 

begreppet hälsa olika saker för olika individer. Synen på hälsa formas av omgivningen, 

upplevelser, kunskap, förväntningar och värderingar. Hälsofrämjande arbetet bygger på en 

humanistisk människosyn och inriktar sig på att stärka av individens förmåga så att hon 

kan förbättra sin livskvalitet (Svensk skolsköterskeförening, 2008). Hälsa är  ett integrerat 
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tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande där individen har möjlighet att leva 

på det sätt han eller hon vill (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Hälsofrämjande teorier 

Empowerment- är ett centralt begrepp/teori inom hälsofrämjande arbetet. Empowerment är 

en grundläggande strategi i det hälsofrämjande arbetet och en naturlig strategi för 

skolsköterskor att utgå ifrån. Empowerment är en process som ska leda till att personen 

ifråga tar sina egna resurser i bruk och inser sina styrkor och utveckla styrkorna och 

resurserna till möjligheter. Skolsköterskor ska uppmuntra eleven att ta ansvar och kontroll 

över sitt eget liv, på det viset få eleven att uppnå ett meningsfullt liv och en känsla av 

tillhörighet i samhället (Lloyd, 2007). I kommunikationen blir empowerment en viktig del, 

vilket innebär att du i samtalet ska stimulera eleven att ta sina egna resurser i bruk, det 

handlar om att få eleven att inse sina styrkor och utveckla styrkorna till möjligheter 

(Hillman, 2010). Även Socialstyrelsen, (2014) menar att elevcentrerade samtal ger eleven 

möjlighet att reflektera över sina förutsättningar och stärker möjligheterna till att göra 

hälsofrämjande val. 

Salutogenes är ett begrepp som myntades av Antonovsky (2005). Salutogenes kommer dels 

från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för 

ursprung eller uppkomst. Det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som orsakar 

och vidmakthåller hälsa. Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena forskningen är 

känsla av sammanhang (KASAM). Detta innebär att man kan se sin omvärld och sin 

situation som begriplig och dessutom uppfattar den som möjlig att påverka och känner 

meningsfullhet att försöka påverka. Känsla av sammanhang ger en ökad möjlighet att ta 

makt över sitt liv. Antonovsky menar att känsla av sammanhang i tillvaron varierar starkt 

och att känsla av sammanhang är tecken på hälsa (Antonovsky, 2005). Forskning visar att 

sambandet mellan känslan av sammanhang och förmågan att hantera stress har en stor 

betydelse (Moksnes, Espnes & Haugen, 2013;  Nielsen & Hansson, 2007).  Eriksson & 

Lindström (2006) kom fram till att sambandet mellan KASAM och upplevd hälsa är starkt 

signifikant oberoende av kön och ålder. 

Barns psykiska hälsa 

Det finns olika definitioner på begreppet psykisk hälsa. Alin- Åkerman och Ramberg, 2008 

hänvisar till en definition om att “psykisk hälsa innebär att vara tillfreds med sina inre och 

yttre möjligheter att hantera sitt liv”.  Psykisk hälsa är mer än frånvaro av psykisk ohälsa, 

vilket innebär förmågan att uppnå och behålla ett optimalt välbefinnande och sätt att 

fungera psykologiskt. Sveriges kommuner och Landsting (2014), skriver att psykisk hälsa 

handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda 

sina resurser bra, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera 

livets normala motgångar. Socialstyrelsen (2009) betonar att med psykisk ohälsa hos barn 

och unga avses psykiska symtom som påverkar personens känslomässiga välbefinnande 

och /eller hindrar optimal utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter.  

Philblad och Åberg (2011) menar att definitioner av psykisk hälsa kan skilja sig åt 

beroende på bland annat olika utgångspunkter. De kan utgå från ett salutogent perspektiv 

där fokus är på de faktorer som bidrar till hälsa. Detta perspektiv står i kontrast till det 
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patogena som beskriver begreppet utifrån frånvaro av eller innebörden av psykisk ohälsa 

eller de faktorer som leder till sjukdom. Inom ett hälsofrämjande arbete är utgångspunkten 

det salutogena perspektivet.  

Hälsa och lärande går hand i hand, det vill säga att skolprestationer påverkar den psykiska 

hälsan och vice versa och en viktig skyddsfaktor i livet är att gå ut skolan med betyg 

(Gustafsson, 2009; Kostenius & Lindqvist, 2006). God hälsa leder till ökat välbefinnande 

och därmed bättre förutsättningar för lärande. Lärande i sig, att gå ut skolan med godkända 

betyg, leder till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap och visar på att lärande är 

centralt för elevens hälsa (Gustafsson, et al. 2010) McDougall (2011) menar att psykisk 

hälsa och välbefinnande hos ungdomar har en grundläggande betydelse för en sund 

utveckling inför att bli en trygg person och om den psykiska hälsan sviktar i barndomsåren 

är risken stor att detta kan leda till svårigheter i tonåren som i sin tur kan leda till problem i 

vuxen ålder. De ungdomar som har en dålig psykisk hälsa visar också på ett sämre 

allmäntillstånd, sämre skolprestationer och mer problem med kompisrelationer än de som 

har en bra psykisk hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Barns hälsa kan främjas av olika 

skyddsfaktorer. Skyddsfaktorer kan innebära trygga familjeförhållanden, stödjande socialt 

nätverk tillexempel skolpersonal, skolsköterska, grannar m.m. Genom skyddsfaktorer 

minimerar man risken för att drabbas av ett negativt händelseförlopp som resulterar till 

problem och ohälsa (Lagerberg & Sundelin, 2000). Brett socialt nätverk, stödjande socialt 

nätverk, goda relationer med vuxna, vänner/vuxna som man kan anförtro sig till samt 

utveckling av styrkor och intressen är faktorer som kan främja den psykiska hälsan 

(Desocio, Stember & Schrinsky, 2006).  

Elevhälsan 

I samband med att nya skollagen (SFS 2010:800) trädde i kraft samlades skolhälsovården, 

elevhälsovården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. Elevhälsans 

uppdrag definieras i den svenska skollagen. Elevhälsan skall omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan skall främst arbeta 

hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. 

Elevhälsan skall arbeta för goda levnadsvanor samt främja barnets psykiska och fysiska 

hälsa. (SFS 2010:800). För att elevhälsan ska kunna främja barnets psykiska och fysiska 

hälsa på bästa sätt, så ska skolan ha tillgång till skolsköterska, kurator, skolläkare samt 

skolpsykolog.  

Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete 

Att arbeta hälsofrämjande är enligt WHO den process som hjälper människor att i högre 

grad ta kommando över och förbättra sin hälsa (WHO, 1948). Hillman (2010) skriver att 

arbeta hälsofrämjande innebär att ha ett salutogent synsätt vilket innebär att arbeta med det 

friska i fokus, att bevara och främja hälsa. Onnela, Vuoikola, Hurtig och Ebeling (2013) tar 

upp att hälsofrämjande arbete stärker den psykiska hälsan. Det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet kan bestå av undervisning inom psykisk hälsa och rikta sig 

enskilt/grupp och handla om till exempel  att stärka självkänslan, självbild, om 

självkontroll, olika copingstrategier. 
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Varje elev i grundskolan ska erbjudas tre hälsobesök med jämna mellanrum (SFS 

2010:800). För att det preventiva arbetet ska fungera så krävs ett gott samarbete mellan 

olika aktörer i samhället och inte minst barns vårdnadshavare ( Socialstyrelsen, 2014). 

En del i skolsköterskans hälsofrämjande arbete består av hälsosamtal.  Enligt Borup (2002) 

är hälsosamtalet en inlärningsprocess, där eleven kan få en fördjupad förståelse för sin 

hälsa. Regelbundna hälsobesök skapar förutsättning för en framgångsrik inlärningsprocess. 

Viktiga byggstenar i hälsosamtalet är tillit, stödjande, öppenhet samt ömsesidigt 

förtroende. En studie från Johansson och Ehnfors (2006) pekar också på betydelsen av 

skolsköterskors tillgänglighet och förmåga att skapa en god relation med eleverna för att få 

ett bra hälsofrämjande samtal. Borup (2002) menar att samtalsmiljön är viktig. Att skapa 

en öppen och ömsesidig och stödjande dialog är viktigt, det i sin tur skapar förutsättningar 

för att barnet ska bli mottagligt i hälsosamtalet. Egenskaper som empati och aktivt 

lyssnande stimulerar till att eleven själv vill prata och vara aktiv i hälsosamtalet, samt 

mottaglig för information och det i sin tur leder till insikt om sin egen 

hälsosituation/livssituation. Hälsosamtal kan ske både individuellt eller i grupp. 

Hälsoundervisning/samtal i grupp öppnar upp för att eleverna kan lära sig av varandras 

erfarenheter och kan skapa ett rum där eleverna känner sig mer avslappnande.  

Dialog är viktigt i den hälsofrämjande processen. Tillit är något som skapas i en 

fungerande dialog, vilket är en förutsättning för att både skolsköterskor och elever ska 

känna förtroende för varandra. Den hälsofrämjande informationen ska ses som något som 

delas, inte förmedlas, för att främja delaktighet i dialogen. Samtalet bygger på att 

personens egen önskan om hur han/hon vill ha sitt liv samt vad som krävs för att känna 

välbefinnande. Skolsköterskor ska i samtalet ställa öppna frågor som syftar till att hjälpa 

personen att tänka positiva tankar och öppna upp för nytt tankesätt. Målet är att personen 

efter dialogen/samtalet ska ha fått insikt om sina egna resurser samt kunskap, så att 

personen kan fatta egna beslut samt sätta upp mål som känns tillfredsställande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 

I det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att väcka medvetenhet samt stimulera till att 

locka fram motivation. Skolsköterskor kan med hjälp av empowerment väcka elevens 

motivation. För att det hälsofrämjande arbete ska bli så framgångsrikt som möjligt är det 

viktigt att skolsköterskan inger förtroende. Att stimulera till en öppen dialog där mötet sker 

på lika villkor är av stor vikt, och skapar goda förutsättningar för ” aktivt kommunikations 

rum” där eleven är öppen för information och villig att själv dela med sig av erfarenheter. 

Vidare ska skolsköterskor uppmärksamma elevens känslor samt ge information enligt 

elevens behov (Borup, 2002). Gilbert, Smith och Leslie, (2010) menar att hälsofrämjande 

handlar om egenmakt, där man säkerställer att individen har resurser som är nödvändiga 

för att upprätthålla sin hälsa och sitt välbefinnande. När individen tar sina egna resurser i 

bruk och ser dem som möjligheter kan individen optimera sin hälsa. 

Problemformulering 

Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar sedan 1980-talet främst hos 

flickor i tonåren. Enligt den nya skollagen så skall elevhälsan arbeta främst förebyggande 

och hälsofrämjande. Forskning visar på att hälsa och lärande går hand i hand, det vill säga 
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att skolprestationer påverkar den psykiska hälsan och vice versa och en viktig skyddsfaktor 

i livet är att gå ut skolan med godkända betyg. Samverkan inom elevhälsan och övrig 

personal på skolan är av den anledningen viktig. Skolsköterskor är den profession på 

skolan som har möjlighet att träffa alla elever i samband med hälsosamtal. Hälsosamtalen 

är ett av skolsköterskornas verktyg i det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet. Förutom 

hälsosamtalet, kan det finnas fler verktyg och strategier som skolsköterskor kan använda i 

det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet med psykisk hälsa hos barn. Vad är skolsköterskors 

erfarenheter av det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet med psykisk hälsa hos barn och hur 

ser samverkan ut med övriga professioner? 

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande 

med psykisk hälsa hos barn. 

Metod 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod, utifrån en induktiv ansats. Data som 

bestod av mail intervjuer har analyserats med hjälp av beskrivande innebördsanalys. 

Kvalitativ metod utgår från att människans omvärld är komplex, subjektiv och alltid finns i 

ett sammanhang vilket gör att det inte finns någon absolut sanning. När studiens syfte är att 

fånga människors upplevelser av olika fenomen eller deras syn på verkligheten är en 

kvalitativ metod lämplig (Kvale & Brinkman, 2009). Med en induktiv ansats går man in 

förbehållslöst och har ingen i förväg idé på vad som blir resultatet (Henricsson & Billhult, 

2013). Datainsamling genomfördes genom mailintervjuer med skolsköterskor på 

högstadiet och/eller gymnasiet. Beskrivande innebördsanalys enligt Dahlberg (2014) har 

använts som analysmetod vilket passar när avsikten är att förstå en företeelse så som den 

upplevs av individen, med utgångspunkt i den data som föreligger exempelvis från 

intervjuer. En beskrivande innebördsanalys kan belysa olika aspekter av hälsan och 

vårdande för olika individer. 

Urval 

Dahlberg (2014)  menar att urval baseras på vilken företeelse som skall undersökas, syftet 

och vilken metod som valts. Enligt Polit och Beck (2011) kan ett strategiskt urval användas 

för att handplocka deltagare som gagnar studien vilket innebär att tydliga kriterier sätts upp 

och dessa begränsningar har gjorts för att deltagarna ska kunna ge svar som svarar upp till 

syftet. Ett strategiskt urval tillämpades vilket innebär att vissa begränsningar gjordes av 

vilka som tillfrågades om deltagande i studien. Det strategiska urvalet bestod av 

skolsköterskor som hade minst två års erfarenhet av arbete på högstadiet och/eller 

gymnasiet eftersom forskning visar på att de flesta barn har en bra hälsa men att den 

psykiska ohälsan ökar i tonåren (SBU, 2010). Antalet intervjupersoner beror på 

undersökningens syfte samt beroende på komplexiteten på det fenomen man vill studera. 

Om avsikten är att göra en innebördsanalys räcker det oftast med en mindre datamängd för 
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att kunna se ett mönster av innebörder (Dahlberg, 2014). Kvale och Brinkman (2009) 

menar att kvantitet inte nödvändigtvis är mera vetenskapligt utan menar att bortom en viss 

punkt ger inte fler intervjupersoner någon ny kunskap. 

 

För att nå informanter kontaktades verksamhetschefer i fem kommuner via e-post (se 

bilaga 1), där information om studiens syfte gavs samt en förfrågan om samtycke till att 

kontakta skolsköterskorna inom deras verksamhetsområde för deltagande i studien. Efter 

godkännande togs därefter kontakt med skolsköterskor via e-post angående studiens syfte  

(se bilaga 2) och förfrågan om samtycke (se bilaga 3) att delta i studie. Förfrågan om 

deltagande skickades till skolsköterskor som hade minst två års erfarenhet av arbete på 

högstadie- och/ eller gymnasieskola vilket var inklusionskrav för att ingå i studien. 

Informanterna söktes även via Facebook gruppen Sveriges skolsköterskor. Totalt deltog 

fjorton skolsköterskor i studien varav fyra från Facebook gruppen Sveriges skolsköterskor. 

Deltagarna var verksamma inom elevhälsan i södra och mellersta Sverige, samtliga var 

kvinnor i åldern 31 till 61 år och hade specialistutbildningar som till exempel 

barnsjuksköterska, distriktsjuksköterska, psykiatrisjuksköterska.  

Datainsamling 

Vid kvalitativa studier inom området hälsa och vårdande används ofta intervjuer som 

datainsamlingsmetod. I denna studie genomfördes datainsamlingen med asynkrona 

intervjuer via e-post enligt Skärsäter och Ali, (2012). Fördelen med intervjuer är att de kan 

riktas på ett unikt sätt mot den företeelse som är syftet med undersökningen samt ger chans 

till nyanserade följdfrågor (Dahlberg, 2014). Kvale och Brinkman (2009) beskriver olika 

intervjuformer som kan användas för olika studier. Vilken intervjuform som väljs beror på 

syftet med undersökningen, den sökta kunskapen, intervjupersoners och intervjuares 

personliga färdigheter och stil. Kvale och Brinkman (2009) visar på att en fördel med 

mailintervjuer är att de självutskrivande och klara för analys direkt. Datainsamlingen 

genomfördes med datorstödda intervjuer. Inför genomförande av studien skapades en e-

postadress där all kommunikation med deltagarna skett. Kvalitativa mailintervjuer 

genomfördes för fånga upp skolsköterskors erfarenheter kring hälsofrämjande arbete kring 

psykisk hälsa hos barn.  

Dahlberg (2014) menar att öppenhet och följsamhet är viktigt i datainsamlingen eftersom 

alla människor har mycket gemensamt men samtidigt befinner sig i olika sammanhang. För 

den som genomför en undersökning gäller det att vara öppen och följsam inför de likheter 

och olikheter som man möter, så att man kan identifiera både gemensamma och unika drag 

samt nyanser.  

Frågorna i denna studie skickades via e-post och informanterna fick en tidsperiod på två 

veckor att svara. Kvale och Brinkman (2009) tar upp att en fördel med asynkrona 

intervjuer via e-post är att både informanten och forskaren får tid att reflektera över frågor 

och svar vilket kan leda till att forskaren ställer mer uppföljande, reflekterande frågor. 

Mailintervjuerna (se bilaga 4) bestod inledningsvis av fyra bakgrundsfrågor såsom 

deltagarnas ålder, antal år som skolsköterska, arbetslivserfarenhet, samt elevernas ålder. 

Därefter följde forskningsfrågorna som bestod av fyra öppna frågor för att undersöka 

skolsköterskors egna erfarenheter av det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet med psykisk 

hälsa hos barn. Alla mailintervjuer innehöll samma frågor. Beroende på svaren skickades 
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följdfrågor till respektive skolsköterska där då frågorna anpassades till vad informanterna 

svarat (Ejvegård, 2003). Exempel på följdfråga kunde vara: Hur arbetar du för ett gott 

skolklimat? Vad innebär ett bra samtal? Följdfrågor mailades till nio av skolsköterskorna 

för att förstå den intervjuade bättre samt få mer klargörande berättelser. De resterande 

skolsköterskorna hade antingen gett utförligare svar eller svarat efter aktuell tidsperiod och 

då analysen hade påbörjats varav inga följdfrågor skickades.  

Analys 

Kvalitativ beskrivande innebördanalys enligt Dahlberg (2014) har använts som 

analysmetod. Enligt Dahlberg, (2014) passar innebördsanalys när avsikten är att förstå ett 

fenomen exempelvis när det finns en färdig text till exempel transkriberade intervjuer. 

Syftet med en beskrivande innebördsanalys är att med bred kunskap kunna beskriva ett 

fenomen. Texterna bör läsas med en nyfikenhet, lyhördhet och med en angelägenhet att 

förstå det fenomen som undersökningen fokuserar på. Texten läses tills helheten i 

datamaterialet känns bekant och kan återberättas i sin helhet. För att få en djupare 

förståelse delas därefter texten in i mindre delar för att kunna bearbetas, när några 

meningar eller stycken belyser samma innebörd sammanförs dessa till en meningsbärande 

enhet. Vidare sammanställs de meningsbärande enheterna som bedöms höra ihop till 

innebördsteman. Avslutningsvis beskrivs resultatet i form av innebördsteman som svarar 

upp mot syftet (Dahlberg, 2014). Det är av stor vikt att ha tålamod och vara tillräckligt 

öppen och följsam för att inte tillskriva innebörder på förförstådda antaganden. Dahlberg 

(2014) betonar vikten av att ha en “tyglande” hållning vilket innebär att man minskar ner 

sin förförståelse så att man inte förstår för snabbt, inte tar saker och ting “för givet”. 

Analysarbetet kan beskrivas som en innebördssökande process där olika innebörder 

plockas ut ur texten för att sedan ge en beskrivning av det fenomen som undersöks 

(Ekebergh, 2001). 

 

Genom hela analysprocessen strävades efter att ha ett öppet sinne mot materialet och att 

vara öppna mot varandra. För att undvika förförstådda slutsatser strävades efter en 

medvetenhet om egna erfarenheter. I enlighet med Dahlberg, (2014) lästes texten 

inledningsvis flera gånger för att få en helhetsbild av datamaterialet tills den kunde 

återberättas i sin helhet. Datamaterialet diskuterades med följsamhet och nyfikenhet för att 

ingen väsentlig text skulle gå förlorad. Därefter delades materialet in i mindre delar utifrån 

meningar eller stycken som belyste en och samma innebörd. Vidare bearbetades varje del 

och innebörderna prövades för att sedan sammanföra liknande innebörder till en 

meningsenhet. Avslutningsvis sammanställdes meningsenheterna till fyra innebördsteman 

som beskriver skolsköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med psykisk hälsa 

hos barn syftet. Hela analysarbetet har författarna gjort tillsammans. 

Etiska överväganden 

Etiska aspekter är viktigt att ta hänsyn till i alla undersökningar som inbegriper människor. 

Enligt etikprövningsnämnden behövs inte etikprövning gällande forskning avseende 

människor för högskolestudenter på avancerad nivå (SFS 2003:460 1). 

Helsingforsdeklarationen beskriver de grundläggande etiska principerna. 
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Autonomprincipen innebär att respektera andras självbestämmande rätt samt ta hänsyn till 

integritet. Informanterna ska när som helst kunna avbryta sin medverkan. I en kvalitativ 

forskning är det viktigt att försäkra informanterna om att de inte kan identifieras. Ingen 

information ska kunna härledas till specifik individ. Att ta hänsyn till godhetsprincipen 

vilket innebär att förebygga eller förhindra skada samt att sträva efter det som är gott. 

Syftet med forskningen ska vara att få ny kunskap som kan förbättra individers hälsa utan 

att utsätta individer för skada eller fara. En risk är att informanternas identitet avslöjas samt 

att de ger information som de tror intervjuarna vill ha (Dahlberg, 2014). Etiskt 

grundläggande är att samtycke finns, att inte påtryckningar utövas på deltagarna, att 

informanterna får information om studiens syfte och utförande. Forskarna ska noga 

informera informanterna att insamlad data och uppgifter endast kommer att användas i det 

ändamål som studien avser. I en kvalitativ studie är det viktigt att tänka på hur frågorna 

formuleras. Frågor som kan bedömas som känsliga, påträngande eller närgångna ska 

undvikas (Vetenskapsrådet, 2013). Kvale och Brinkman, (2009) menar att informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarnas roll är fyra etiska riktlinjer som 

forskarna bör diskutera vid intervjuundersökning.  

 

Henricsson (2012) menar med informerat samtycke och konfidentialitet dvs. att ingen 

obehörig ska kunna ta del av insamlad data är viktigt vid insamling av datamaterialet. 

Deltagare får såväl muntlig som skriftlig information om ansvariga för studien och studiens 

syfte samt information om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. I 

informationsbrevet i studien fanns uppgifter om ansvariga för studien samt information om 

studiens syfte. Henricsson (2012) menar vidare att datainsamling via internet ger möjlighet 

till ökad anonymitet för individer, detta kan ur etiskt perspektiv ses som både fördel och 

nackdel. Fördelen med att informanterna får frågorna via e-post istället för brev hem till 

brevlådan är att de kan vara anonyma. Nackdel kan vara att informanternas e-post eller 

användarnamn kan bli avslöjande, därför är det av vikt att poängtera att e-postadresser inte 

får vara stötande eller avslöjande för andra personer. Genomför man asynkrona intervjuer 

genom att skicka frågor via e-post är det viktigt att skydda deltagarnas identitet, detta kan 

uppnås genom att inte visa mottagarens e-postadress. Ett annat etiskt dilemma som 

uppkommer genom mailintervjuer är att forskarna inte med säkerhet kan säga om 

informanten uppträder under alias. Likaså kan det vara svårt för informanterna att veta vem 

forskaren är.  
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Resultat 

Syftet med studien är att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta 

hälsofrämjande med psykisk hälsa hos barn.  I analysen av datamaterialet beskriver 

skolsköterskorna vilka erfarenheter de har av att arbeta hälsofrämjande med psykisk hälsa 

hos barn. Analysen presenteras i resultatet utifrån fyra innebördsteman 

 

 hälsofrämjande samtal 

 att utveckla empowerment hos barn 

 betydelsen av samverkan med andra yrkesgrupper 

 att främja en god skolmiljö 

Hälsofrämjande samtal 

Skolsköterskorna upplevde att samtalsmiljön är central för hälsofrämjande samtal. Samtal 

genomfördes med såväl enskilda barn som med grupper av barn. Samtal på individnivå 

kunde vara planerade hälsosamtal som alla barn har rätt till enligt skollagen, 

uppföljningssamtal och spontanbesök. På gruppnivå beskrevs det hälsofrämjande samtalet 

med olika elevgrupper, tjejgrupper, killgrupper och klassvis. 

 

En god samtalsmiljö beskrevs som viktig, att det skulle vara en lugn och harmonisk miljö 

för att eleven skulle känna sig trygg, vilket ökar chansen till ett bra samtal. 

Skolsköterskorna menade att genom att ge eleverna tid för samtal utan att de bli avbrutna 

samt att visa på engagemang skapades en god samtalsmiljö. Vidare framkom att skapande 

av relationer var viktigt där tillit och förtroende är betydelsefulla beståndsdelar. Vidare tog 

skolsköterskorna upp betydelsen av att skapa ett bra möte och att ha en öppen 

kommunikation för att kunna samtala om aktuella områden som eleven eller skolsköterska 

tar upp. 

Skolsköterskorna menade att alla samtal var ett tillfälle att möta eleven och en möjlighet att 

fånga upp en elev som inte mår bra. Skolsköterskorna belyste även att hälsofrämjande 

samtal kunde vara ett tillfälle där de kunde ge information och undervisa i olika områden 

exempelvis hänvisa till sjukgymnast för avslappningsövningar, erbjuda sömnskola. 

“för att främja den psykiska hälsan försöker jag som en del i ledet ge dem information vart 

de kan vända sig” 

Skolsköterskorna upplevde de planerade hälsosamtalet som en mycket viktig del i det 

hälsofrämjande arbetet med psykisk hälsa hos barn. Vidare beskrevs hälsosamtalet som ett 

naturligt sätt att på individnivå diskutera/samtala kring den fysiska och psykiska hälsan, 

trivsel, samt skolmiljö. 

“hälsosamtalet kan främja den psykiska hälsan i och med att frågan ställs... och genom att 

eleven får möjlighet att lyfta saker som de funderar på” 

Skolsköterskorna utgick vanligtvis från någon form av hälsoenkät vid de planerade 

hälsobesöken som eleven i förväg hade fyllt i eller fyllt i vid besöket. Enkäten bestod av 

frågor gällande både den fysiska och psykiska hälsan. Frågor som togs upp angående den 
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psykiska hälsan kunde vara, om man blivit mobbad, hur man mår, trivsel, kamratrelationer. 

Under hälsosamtalet gick skolsköterskorna igenom frågorna med eleverna och samtalade 

utifrån dem, ibland behövdes en följdfråga för att närma sig ett svar. Om en elev till 

exempel hade svårt att sova pratade skolsköterskorna extra kring sömn och kunde ge tips 

och råd. Under hälsosamtalet poängterades betydelsen av god sömn, goda kostvanor och 

regelbunden aktivitet för att må bra fysiskt men även psykiskt. Flertalet skolsköterskor 

betonade att det fysiska och psykiska hör ihop och därför var det viktigt att få eleven att se 

sambandet mellan goda hälsovanor och ett bra psykiskt mående.  

“vid hälsosamtalet utgår jag från frågorna i enkäten, den tar upp både det fysiska och 

psykiska. Jag brukar lyfta fram de områden som är framgångsfaktorer - vad får dig att må 

gott”   

 

Uppföljande samtal med elever var en viktig del i det hälsofrämjande arbetet där syftet var 

att följa upp  hur det  har  gått sedan sista samtalet samt att stödja eleven i de beslut som 

eleven tagit. 

 

“de som vill och som behöver får komma åter på samtal för att följa upp måendet” 

 

Elevernas spontana besök sågs som ett viktigt tillfälle att möta elever och fråga elever hur 

de mår.  Skolsköterskorna berättade att om en och samma elev kom på spontanbesök för 

exempelvis huvudvärk, magont vid ett flertal tillfällen försökte de vara mer frågvisa om 

hur eleven mådde och erbjuda dem att komma tillbaka.  Skolsköterskorna beskrev att de 

ibland hade en känsla av att en elev sökte för något men att det egentligen var något annat 

som var problemet.  

 

”ibland har jag en känsla av när de går iväg att det var något mer, som inte framkom vid 

besöket då brukar jag säga att de kan komma tillbaka om det är något de funderar på eller 

som inte är bra” 

 

Skolsköterskorna tog upp betydelsen av att arbeta med elevgrupper i olika konstellationer i 

det hälsofrämjande arbetet tjejgrupper, killgrupper, klassvis. En del grupper bildades efter 

att ett behov identifierats men ofta var det grupper med teman som återkom. 

Skolsköterskorna poängterade att hälsofrämjande samtal i grupp vanligtvis vara positiva 

erfarenheter där eleverna inte kände sig ensamma med sina frågor och kunde lära av 

varandra. 

En Skolsköterska berättade om en situation där det framkommit att föräldrarna till ett 

syskonpar drack för mycket alkohol. Skolsköterskan hade flera samtal med respektive 

syskon samt med de två syskonen tillsammans om situationen, hur syskonen upplevde 

hemmiljön, vad syskonen kunde respektive inte kunde påverka, hur syskonen kunde 

hantera situationen. Killgrupper respektive tjejgrupper är något som de flesta 

skolsköterskorna har erfarenhet av. Värdegrund, vem är jag, självkänsla och 

självförtroende var några av de teman som skolsköterskorna utgick ifrån i arbetet med 

killgrupper respektive tjejgrupper.  

“vi startade en killgrupp när det framkom att flera killar kände sig utanför i klassen med 

mål att få alla socialt integrerade vi använde oss av värderingsmaterial och temamaterial” 
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Ett verktyg som skolsköterskorna använde sig av är DISA (din inre styrka aktiveras). 

Skolsköterskorna beskrev att DISA var en “må bra” kurs vilket innebar att eleverna själva 

kommer fram till vad som får dem att må bra. Eleverna lärde sig se sambandet mellan 

tanke, känsla och handling. Eleverna arbetade enskilt med vissa frågor och i grupp med 

vissa samt har hemuppgifter. Eleverna redovisade för varandra men det var upp till eleven 

att välja vad och hur mycket man ville dela med sig av.  Under DISA gjorde eleverna en 

självskattning av det psykiska måendet i början på kursen sedan gjordes den om i slutet på 

kursen som en utvärdering. Skolsköterskorna ansåg att materialet var bra och 

utvärderingarna var alltid högre i slutet på kursen. De menade också att det var ett bra sätt 

att lära känna eleverna bättre och att eleverna lärde känna varandra bättre vilket kunde vara 

till hjälp, om eleverna fick problem senare och vill prata med någon. 

I vissa grupper var skolsköterskans hälsofrämjande arbete inriktat på undervisning som 

exempelvis livskunskap, sömnskola, kost medan i andra grupper var det samtal och 

diskussionsgrupper utifrån olika ämnen. Skolsköterskorna poängterade att hälsofrämjande 

samtal i grupp kunde leda till att eleverna inte kände sig ensamma med sina frågor, de 

kunde lära av varandra samt stödja varandra. Vissa skolsköterskor hade återkoppling till 

både mentorn och klassen efter hälsosamtalen med en klass. Det upplevdes som viktigt att 

visa hela klassen vad som hade kommit fram i samtalen mer allmänt gällande klassen eller 

skolan, fokus var på det som var positivt men även vissa negativ saker kunde tas upp.  De 

menade att det gjorde att eleverna kunde känna igen sig i det som sades utan att bli 

utpekade. Ibland kunde återkopplingen leda till att skolsköterskan ofta tillsammans med 

mentor arbetade vidare med i klassen.  Områdena kunde gälla värderingar, känna sig trygg 

i klassen men även på skolnivå. 

 

“när jag har haft hälsosamtal i åk 7, har jag sammanställt och återkopplat till 

klassföreståndare vissa saker som kommit upp i klassen som exempelvis trivsel i klassen, 

kamratrelationer”  

Att utveckla empowerment hos barn 

Skolsköterskorna beskrev att de utvecklar empowerment hos barn med hjälp av att aktivt 

lyssna, visa på tillgänglighet samt använda sig av MI och KASAM. Skolsköterskorna 

beskrev att kommunikationen var en viktig del i det hälsofrämjande arbetet med psykisk 

hälsa, att främja en tvåvägskommunikation som bygger på ett jämställt förhållande ses som 

viktig och som en förutsättning för att skapa förtroendefull relation med eleven. I 

intervjuerna framkom det att egenskaper som att aktivt lyssna, visa på respekt, inge 

förtroende är viktiga egenskaper hos skolsköterskan i ett framgångsrikt samtal. 

Skolsköterskornas erfarenhet var att tillgänglighet, skapa relationer med eleverna som 

bygger på tillit och förtroende gjorde det lättare för eleven att våga komma och prata. 

Skolsköterskorna poängterade att de hade tystnadsplikt samt förklarade vad det innebar, 

detta för att eleven skulle känna sig trygg i samtalet. Att ha ett personcentrerat 

förhållningssätt och ett genuint engagemang där man visade att man var intresserad av det 

eleven ville berätta samt visa att man hade tid beskrevs som förutsättning för att stärka 

eleven. 

 

“ett bra samtal kan vara när eleven känner trygghet och delar med sig av sina svårigheter 

och kan beskriva dom” 
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Skolsköterskorna menade vidare att tillgänglighet var viktigt, att finnas där eleverna är, en 

dörr som står öppen gör att eleverna lättare vågade ta steget att komma in och prata.  

Skolsköterskorna beskrev olika kanaler för att få kontakt med eleverna till exempel genom 

mentor, boka tid, maila eller ringa samt tid för öppen mottagning. Att vara tillgänglig sågs 

som en förutsättning för att eleven skulle komma och prata. 

 

“Att finnas där eleverna är och att vara tillgänglig är viktigt“ 

 

Ett redskap som skolsköterskorna använde var- motiverande samtal- MI. 

Skolsköterskornas erfarenhet var att metoden hjälpte de att vara aktivt lyssnande och 

vägleda eleverna utan att komma med färdiga svar. MI hjälpte eleverna att själva hitta 

lösningar på hur de skulle hantera en situation samt att komma på hur de kunde bibehållen 

förändring. Skolsköterskorna ansåg att MI är en metod som bekräftar och stärker eleven. 

Det framkom också att relationen mellan skolsköterskan och eleven var viktigt för att det 

skulle bli ett bra samarbete. 

“MI-metoden gör att eleven berättar mer och jag intar en lyssnade roll. I samtalet får jag 

eleven att själv komma fram till hur hen kan göra istället och jag ger mycket positiv 

feedback i syfte att stärka eleven i att kunna påverka sitt sätt att hantera olika saker” 

Ett annat redskap som skolsköterskorna använde i samtal med barn var känsla av 

sammanhang- KASAM. Skolsköterskorna ansåg att KASAM innebar att helheten runt en 

elev framkom på ett bättre sätt samt att det blev fokus på friskfaktorer vilket 

skolsköterskorna upplevde som positivt. Skolsköterskorna beskrev att de alltid i 

bemötandet med elever oavsett vad eleven sökte för jobbar för att skapa ett möte där de 

lyfte fram att eleven duger precis som den var, att hen är värdefull precis som den var, 

bekräftar elevens styrkor och resurser. Genom att ha KASAM som ett grundarbete var 

erfarenheten att eleven fick en tilltro på sin egen förmåga samt lättare kunna se sina 

möjligheter att kunna påverka sitt liv och att lyckas. Skolsköterskorna använde sig av 

KASAMs frågeformulär i samtal med elever som hade svårt att se ett sammanhang i det 

som sker.  

“Jag försöker tänka utifrån KASAM begreppet när jag träffar elever som inte mår bra” 

Några skolsköterskor beskrev att de arbetade salutogent och med respektive friskfaktorer 

men nämner inte KASAM. Skolsköterskorna beskrev att det är viktigt att ha ett salutogent 

förhållningssätt i det hälsofrämjande arbetet, vilket de gjorde genom att stärka elevens 

egna kompetens och förmågor. Att lyfta fram samt bekräfta de områden som var 

framgångsfaktorer- friskfaktorer sågs som en viktig del i det hälsofrämjande arbetet kring 

psykisk hälsa. Att tillsammans med eleven hitta strategier för problemlösning som leder till 

att eleven själv blir motiverad till en eventuell förändring framkom som en viktig 

beståndsdel där eleven har möjlighet att reflektera och fundera utan att skolsköterskan kom 

med “pekpinnar”.  Skolsköterskan gick in i en roll där hon istället aktivt bekräftade och 

stärkte eleven med positiv feedback.  

 

“viktigt att utgå från friskfaktorer och att individen reflekterar över sitt eget mående, vad 

behöver individen för att må bra, medvetandegöra” 
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Att främja en god skolmiljö 

En god skolmiljö framstod som en viktig del i skolsköterskornas hälsofrämjande 

omvårdnadsarbete med psykisk hälsa hos barn. Skolsköterskorna speglade att de aktivt 

arbetade för att främja en god skolmiljö för att eleverna skall känna sig trygga och uppleva 

skolan som positiv och en god skolmiljö främjar lusten att lära. Arbetet kunde ske generellt 

på individ, grupp samt organisationsnivå genom värdegrundsfrågor, olika strategiska 

planer samt på specifik nivå med anpassningar för enskilda elever.  

 

En framträdande faktor som skolsköterskorna beskrev var vikten av att kontinuerligt arbeta 

med värdegrundsfrågor och att samtliga vuxna på skolan hade en ambition att jobba för en 

god skolmiljö, där trivsel och trygghet är värdeord i fokus. Ett vårdat språk, god attityd, ett 

trevligt bemötande är faktorer som sågs som viktiga för en god skolmiljö. Det är 

genomgående hos skolsköterskorna att vuxna hade en viktig roll, de skulle vara goda 

förebilder, föregå med gott exempel, de skulle vara delaktiga på raster, ta tag i konflikter 

och oroligheter på en gång. Skolsköterskorna nämnde att alla på skolan har ett ansvar för 

att få en bra skolmiljö. 

 

”viktigt att alla vuxna på skolan är ett föredöme” 

 

Att främja en god skolmiljö på individnivå genomfördes genom hälsosamtalet där frågor 

om skolmiljön togs upp. På gruppnivå framkom olika projekt för att främja trygghet och 

trivsel exempelvis fadderskap, kamratstödjare, gruppövningar, värderingsövningar, 

gemenskapsövningar. Gruppövningar kunde till exempel spegla hur man är en bra kompis, 

vilka egenskaper som uppskattas hos en bra kompis.  

“jag samtalar mycket med eleverna om deras ansvar att sprida ett gott klimat ” 

Att arbeta med och även att utvärdera likabehandlingsplaner, planer mot kränkande 

behandling, trygghetsteam är något som skolsköterskor ser som en viktig och naturlig del i 

det främjande arbetet kring skolmiljö på organisationsnivå.  

“arbetar för att eleverna ska trivas på skolan genom till exempel team mot kränkande 

behandling” 

Skolsköterskan hade arbetat fram ett material för att diskutera hur skolmiljön kan främja 

den psykiska hälsan, var är mitt ansvar med mera, men det var pedagogen som var 

huvudansvariga för sin klass. Vilket gjorde att samtal kring skolmiljön alltid var aktuell, 

nya förslag genomfördes och utvärderades. På organisationsnivå arbetade skolsköterskan 

tillsammans med övrig personal inom elevhälsan och pedagoger de skapade material som 

kan främja psykisk hälsa hos eleverna. Materialet var uppbyggt i moduler med inriktning 

på att må bra fysiskt och psykiskt och hur skolmiljön kan främja den psykiska hälsan. 

Eleverna hade 1 tim/vecka avsatt där man arbetade med olika teman veckovis, till exempel 

diskriminering i 5 veckor och sedan demokrati i 5 veckor osv. Materialet bestod av filmer, 

diskussionsfrågor, värderingsövningar, vad betyder olika begrepp med mera. 

Skolsköterskan upplevde det arbetet som en bra grund för det hälsofrämjande arbetet, en 

anledning var att alla klasser var involverade och att arbetet höll på under hela högstadiet. 

En skolsköterska beskrev att de hade en form av elevhälsoteam som kallades EHT strategi 

där skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor ingick, de träffades fyra ggr/termin 

och diskuterade områden som hanterade hälsofrämjande och förebyggande arbeten. Då 
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diskuterades skolutvecklande frågor, vilka områden som behövdes satsa på och stärka upp 

kring elever.   

“viktigt att arbeta på organisationsnivå för att skapa en bra skolmiljö” 

Utöver generella arbetsmetoder som gäller hela skolan beskrev skolsköterskorna 

betydelsen av olika anpassningar på individnivå för att främja skolmiljön för den enskilde, 

exempelvis anpassad undervisning, olika hjälpmedel. Skolsköterskorna värnade om den 

enskilde individens behov vilket kunde har stor betydelse både för lärandet och den 

psykiska hälsan. Att eleven hade de rätta förutsättningarna för att nå målen i skolan sågs 

som en viktig del i det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet kring psykisk hälsa.  

“Detta genom att anpassa krav nivåer samt förutsättningar till elevens förmågor” 

Samverkan med andra yrkeskategorier  

Samverkan med andra yrkeskategorier framhölls som viktigt i det hälsofrämjande arbetet 

med barns psykiska hälsa. Skolsköterskorna lyfte fram att en god samverkan med andra 

yrkeskategorier var viktigt för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. Elevhälsoteamet 

framhölls som en viktig resurs varav kuratorn var den yrkeskategori som skolsköterskorna 

hade mest samarbete med. Pedagogerna var en annan yrkeskategori som beskrevs som en 

viktig samarbetspartner. Övriga yrkeskategorier som skolsköterskorna samverkade med 

var fritidsledare, polis och fältassistenter. 

Skolsköterskorna menade att samverkan i elevhälsoteamet var viktigt för det 

hälsofrämjande arbetet med att stärka elevernas psykiska hälsa och välmående. 

Elevhälsoteamet beskrevs som ett forum där det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

hanterades och att ett välfungerande elevhälsoteam hade en tydlig kommunikation samt 

tydliga riktlinjer om vem som ska göra vad. Ett fungerande elevhälsoteam skapade 

förutsättningar för att eleven skulle få tillgång till de resurser hon/han behövde för att nå 

målen. Skolsköterskorna upplevde att de i elevhälsoteamen arbetade med att upptäcka 

enskilda elevers behov, sätta in åtgärder och följa upp levens behov och genomförda 

åtgärder. Skolsköterskorna beskrev det som att i elevhälsan arbetade de tillsammans för att 

eleven skulle nå målen och för att eleven skulle få de förutsättningar och de redskap som 

behövdes för att nå målen.  

“vi har elevhälsoteammöte varje vecka där vi diskuterar hur vi kan hjälpa både enskilda 

elever men även grupper av elever så att dem ska ha god hälsa och då även det psykiska 

välmående” 

Ett gott samarbete med kuratorn beskrev som värdefullt och viktigt. Skolsköterskorna 

beskrev att då man oftast var ensam i sin yrkesroll var kuratorn en naturlig kollega att 

kunna bolla olika idéer och ärenden med. Kuratorn och skolsköterskan planerade 

ofta tillsammans det hälsofrämjande arbetet med elever i olika gruppkonstellationer. En 

skolsköterska arbetade både som skolsköterska och kurator på sin skola. Specialpedagogen 

sågs också som en viktig och nära samarbetspartner, när det gällde elever med olika 

inlärningssvårigheter. 

“dagligt samarbete med kurator både i bollning och i gemensamma möten till exempel 

elev/elever” 
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Skolsköterskorna beskrev att samverkan i elevhälsan inte fungerade tillfredsställande 

beroende på att kurator inte fanns på skolan eller var tillgänglig få dagar vilket gjorde att 

samarbetet med kuratorn blev mycket begränsad. Vidare påverkades samarbetet mellan 

skolsköterska och kurator om de hade olika arbetssätt, syn på hur man ville arbeta. 

Skolsköterskorna menade att det hälsofrämjande arbetet därav blev lidande. En del 

skolsköterskor önskade att det prioriterades mer resurser till elevhälsan. En skolsköterska 

saknade ett gott samarbete med pedagogerna, hon upplevde att pedagogerna inte ville ta 

hjälp i det hälsofrämjande arbetet. 

”jag skulle vilja arbeta mer tillsammans med pedagoger när det gäller förebyggande 

arbete över lag men upplever att dom inte riktigt vill ”släppa in” en annan kompetens” 

Skolsköterskorna menade att pedagogerna var de som träffar eleverna mest och därför var 

samarbetet med pedagogerna viktigt i det hälsofrämjande arbetet på alla nivåer. Efter att 

elevhälsoteamet hade haft uppe ett ärende till diskussion menade skolsköterskorna att det 

var viktigt med snabb återkoppling och vidare samarbete med pedagogerna.    

“pedagogerna är stommen i det hälsofrämjande arbetet”       

“pedagogerna träffar eleverna oftast och gör mycket av det praktiska arbetet”  

En skolsköterska berättade att på en skola arbetade det fritidspersonal och fältassistenter. 

De var viktiga resurser i det hälsofrämjande arbetet eftersom de ofta hade en annan relation 

till eleverna och kunde fånga upp olika saker. De var även involverade i olika elevgrupper.  

Skolsköterskorna beskrev att de hade olika temadagar/temaveckor där de samverkade med 

andra yrkeskategorier. Då inbjöds andra aktörer från samhället till exempel polis, 

fältassistenter, representant från fritidsgårdar, ungdomsmottagning för att informera om 

olika ämnen. Aktuella ämnen kunde vara “livet på nätet” där både fördelarna men också 

riskerna som finns på olika sociala medierna. 

Sammanfattning 

Skolsköterskorna upplevde att elevhälsan var viktig i det hälsofrämjande arbetet med psykisk 

hälsa. Studien visade att skolsköterskorna arbetade med flera olika infallsvinklar för att 

främja barns psykiska hälsa. Det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet bedrevs på individ, 

grupp samt organisationsnivå. Resultatet visade att hälsosamtalet var stommen i 

skolsköterskornas hälsofrämjande arbete kring psykisk hälsa. I hälsosamtalet hade 

skolsköterskorna möjlighet att fånga upp elevernas tankar och funderingar samt att 

undervisa om livsstilsfrågor hur det psykiska påverkar det fysiska och tvärtom.  Viktiga 

byggstenar i hälsosamtalet var tillit, stödjande, öppenhet samt aktivt lyssnande. 

 

Skolsköterskorna beskrev att kommunikation var en viktig del i hälsosamtalet och i det 

hälsofrämjande arbetet med psykisk hälsa. Skolsköterskorna beskrev att dom aktivt jobbar 

för att främja en god skolmiljö, där de poängterade att det var viktigt att samtliga vuxna på 

skolan aktivt arbetade för främja en god skolmiljö. Skolsköterskorna beskrev att arbetet 

med olika handlingsplaner ingick som en naturlig del i det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet.  Arbetet i olika gruppkonstellationer var ett framträdande arbetssätt 

inom det hälsofrämjande arbetet med psykisk hälsa där olika yrkeskategorier var 
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involverade. De metoder som framkom som stöd i det hälsofrämjande arbetet var MI- 

motiverande samtal, DISA samt KASAM. 

Diskussion 

Metod 

Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta 

hälsofrämjande med psykisk hälsa hos barn. Kvalitativ beskrivande innebördsanalys enligt 

Dahlberg (2014) användes som analysmetod. Datainsamlingen genomfördes med 

asynkrona intervjuer via e-post. Dahlberg (2014) menar att öppenhet och följsamhet i en 

undersökning relaterar till kunskapen som vi fått genom erfarenheter på flera sätt. 

Förförståelse utgör den bakgrund som vi har med oss för att förstå ett fenomen, den kan 

också innebära ett hinder för öppenheten det vill säga att våra förutfattade meningar kan 

begränsa vår förståelse av fenomenet. Eftersom författarna själva arbetar som 

skolsköterskor fanns en viss risk att förförståelsen i analysprocessen kunde påverka 

resultatet. Därför krävdes en medvetenhet av de egna föreställningarna och den egna 

kunskapen om det fenomen som undersöktes, vilket innebar att en tyglande hållning 

eftersträvades av författarna genom att analysprocessen gavs tid och inte påskyndades. 

Ibland kom egen kunskap och förförståelse in i analysprocessen men eftersom vi gjorde 

analysen tillsammans blev vi mer påminda att ha en tyglande hållning i analysprocessen. 

Därav har risken minskat att egna erfarenheter påverkat resultatet. 

   

Studien genomfördes med en kvalitativ metod eftersom syftet var att undersöka 

skolsköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med barn. En induktiv ansats och 

en beskrivande innebördsanalys ansågs lämplig eftersom syftet var att ta del av människors 

erfarenheter. Då studien inte syftade till att presentera statistik i hur skolsköterskans 

arbetsmetoder utförs utan erfarenheter ansågs att en kvantitativ metod inte svarade upp till 

syftet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Urvalet bestod av 14 informanter. Samtliga informanter levde upp till inklusionskriterierna 

vilka var att ha arbeta på högstadiet och/eller på gymnasiet samt ha minst två års 

arbetserfarenhet som skolsköterska. Studiens tillförlitlighet stärks genom att informanterna 

i studien har stor variation i ålder, arbetslivserfarenhet samt kommer från ett brett 

geografiskt område. En studies giltighet och trovärdighet ökar om deltagarna i en studie är 

från olika geografiska områden, är i olika åldrar, har olika arbetslivserfarenheter. 

(Dahlberg, 2014; Lundman & Hällgren Graneheim 2008). En brist i studien kan vara att 

samtliga informanter var kvinnor, en reflektion är att resultatet kunde blivit annorlunda om 

det hade funnits män som svarat. Dahlberg (2014) menar att antalet intervjupersoner beror 

på studiens syfte och det behöver inte bli ett bättre resultat ju fler informanter som ingår.  

En reflektion är att fjorton informanter var tillräckligt för ett tillförlitligt resultat, och att 

fler informanter inte hade gett någon ny information som hade påverkar resultatet. 

Datainsamling skedde med hjälp av asynkrona mailintervjuer. Författarna valde 

mailintervjuer för att få en större geografisk spridning på informanterna. Det var svårt att 

få informanter att medverka i studien vilket innebar att sökandet efter informanter fick 

utökas till ett större geografiskt område. En reflektion är att fler skolsköterskor hade tackat 
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ja till att vara med i studien om första kontakt hade tagits personligen via telefon. 

Skolsköterskorna som tackade nej till att vara med i studien ansåg att de inte hade 

tillräckligt med tid.  De informanter som deltog i studien upplevde att asynkrona 

mailintervjuer var en bra intervjuform då de själva kunde välja tid som passade och 

samtidigt fundera på vad de ville svara vilket överensstämmer med Skärsäter och Ali 

(2012) som menar att fördelen med asynkrona mailintervjuer är att informanterna själva 

kan styra över innehåll och tid när de kan svara.  Mailintervjuerna bestod av fyra 

bakgrundsfrågor och tre forskningsfrågor för att undersöka och få svar på 

skolsköterskornas egna erfarenheter av det valda fenomenet. Enligt Skärsäter och Ali 

(2012) är asynkrona mailintervjuer en möjlighet för informanterna att reflektera kring 

frågorna, vilket stärker tillförlitligheten. För att få en djupare innebörd av intervjusvaren 

mailades följdfrågor till nio av skolsköterskorna. Följdfrågorna var en hjälp till att få mer 

utförliga beskrivningar. Kvale och Brinkman (2009) påpekar att nackdelarna med 

datorstödda intervjuer kan vara att personerna behöver vara skickliga i att uttrycka sig i 

skrift och att det kan vara svårt att få rika och detaljerade beskrivningar. Det var också de 

svårigheterna som visade sig i vår studie och en anledning till följdfrågorna.  

Datamaterialet lästes först enskilt sedan diskuterades datamaterialet gemensamt och 

diskussionen rörde sig fram och tillbaka mellan helhet och delar. Mycket tid och 

diskussion lades på analysarbetet där de meningsenheter lyftes fram som svarade mot 

syftet. Under analysprocess har författarna gemensamt reflekterat och diskuterat om 

materialets djupare innebörd samt strävat efter samstämmighet och uppfattningar. Vidare 

bearbetades meningsenheterna så de belyste vad som beskrivits i intervjuerna. Vilket sedan 

bildade följande innebördsteman: hälsofrämjande samtal, att utveckla empowerment hos 

barnen, att främja en god skolmiljö samt samverkan. 

I enlighet Granskär och Höglund-Nielsen, (2008) har författarna strävat efter att beskriva 

och tydligt redogöra forskningsprocessens tillvägagångsätt, vilket kan stärka studiens 

trovärdighet. En reflektion var att analysarbetet var tidskrävande och svårt och det var 

ibland svårigheter med att avgränsa de olika meningsenheterna till en innebörd. Men med 

hjälp av diskussion och genom att flytta de olika meningsenheterna fram och tillbaka 

mellan olika teman avgränsades meningsenheterna till innebördsteman. Tillförlitligheten 

stärks om författarna gör analysarbetet tillsammans då de ges möjlighet att tillsammans 

diskutera samt reflektera olika tolkningar (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). I denna 

studie har författarna gjort allt analysarbete tillsammans. I enlighet med Kvale och 

Brinkman, (2009) används citat i resultatet för att styrka tillförlitligheten men också̊ för att 

ge läsaren möjlighet att själv bedöma resultatet vilket också̊ ökar studiens giltighet. 

Generaliserbarhet handlar om hur väl resultatet som framkommit i studien går att överföra 

till andra skolsköterskor (Dahlberg, 2014; Kvale & Brinkman, 2009).   

Resultat 

De innebördsteman som framkom i analysen: hälsofrämjande samtal, att utveckla 

empowerment hos barn, samverkan med andra yrkesgrupper och att främja en god 

skolmiljö speglar att skolsköterskorna arbetar hälsofrämjande med psykisk hälsa hos barn 

på tre nivåer -individ -grupp och organisatorisk nivå. Detta överensstämmer med både 

Socialstyrelsens (2014) beskrivning av elevhälsans arbete och kompetensbeskrivning för 

skolsköterskor (Svensk skolsköterskeförening, 2008). De flesta barn och ungdomar mår 
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bra i Sverige men den psykiska ohälsan har ökat ihop med åldern och mest hos flickor 

(SBU, 2010).  Det finns ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. 

God hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed ökar förutsättningarna för lärande 

(Gustafsson, 2009, Skolverket, 2012). Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2010) är den 

enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa och psykosociala liv att klara skolan. I 

nya riktlinjer för elevhälsan poängteras att elevhälsans främsta arbete skall vara 

hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevers utveckling mot utbildningens mål (SFS 

2010:800). Resultatet i studien visar på att skolsköterskorna arbetar på flera olika nivåer 

och olika sätt vilket ger en bredd i det hälsofrämjande arbetet med barns psykiska hälsa. 

Utifrån tidigare studier om sambandet mellan hälsa och lärande samt de nya riktlinjerna för 

elevhälsans arbete bör det hälsofrämjande arbetet med barns psykiska hälsa prioriteras.  

 

I studien beskrivs även en god samtalsmiljö som viktig, det ska vara en lugn och 

harmonisk miljö där eleven känner sig trygg, vilket främjar ett bra samtal. Detta styrks 

av Borup (2002) som framhäver betydelsen av att skapa ett kommunikativt rum, så att 

eleven känner tillit och förtroende och kan öppna upp sig och förmedla tankar och 

funderingar samt ta upp eventuella bekymmer som skolsköterskan kan hjälpa till med. 

Skolsköterskorna i resultatet beskriver det hälsofrämjande samtalet som ett viktigt verktyg 

i det hälsofrämjande arbetet både på individnivå och gruppnivå. Varje elev i grundskolan 

ska erbjudas tre hälsobesök med jämna mellanrum (SFS 2010:800). En fördel med att 

skolsköterskan träffar i stort sett alla elever är att hon är den som på ett naturligt sätt kan 

fånga upp elevers psykiska och fysiska mående. De flesta eleverna kommer på de 

planerade hälsosamtalen men frågan är om de är medvetna om att det är frivilligt? En 

reflektion är att om skolsköterskan arbetar på flera stadier kan fördelen vara att hon följer 

och lär känna elever och deras familjer genom åren vilket kan vara betydelsefullt för att få 

bra och förtroendegivande hälsofrämjande samtal. Nackdelen skulle kunna vara att elever 

känner sig tvingade att gå på de planerade hälsosamtalen. Resultatet visar att hälsosamtalet 

var viktigt och hade många funktioner både informativt, undervisande samt ett diskussions 

och fråge tillfälle. I tidigare studie beskrivs också att skolsköterskans informerande och 

undervisande roll är viktig när det gäller att arbeta hälsofrämjande med skolungdomars 

psykiska hälsa (Desocio, Stember & Schrinsky, 2006). Hälsosamtalet är ett naturligt sätt att 

på individnivå diskutera/samtala kring den fysiska och psykiska hälsan, trivsel samt 

skolmiljö. Detta stämmer överens med det Borup och Holstein (2007) skriver att 

hälsosamtalet är en god plattform för skolsköterskan att fånga upp elevers psykiska hälsa 

men även en möjlighet att komma närmare eleven och skapa en god relation. Studien 

visar på att hälsosamtalet var det främsta verktyget i det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet med psykisk hälsa och att det tog mycket tid. Frågan som kan ställas är 

om övrig personal samt skolsköterskornas chefer är medvetna om hur mycket av 

skolsköterskornas tid som används till samtal som främjar den psykiska hälsan. Samtal kan 

vara ett osynligt arbete. Ett sätt att synliggöra skolsköterskans arbete är att inför varje läsår 

informera övrig personal på skolan om skolsköterskan arbetsuppgifter.  

 

I denna studie framkommer det att skolsköterskorna utgick från någon form av enkät som 

checklista för att fånga upp den fysiska och psykiska hälsan. Vissa skolsköterskor lät 

eleverna fylla i enkäten i förväg medan en del lät eleverna fylla i den vid hälsosamtalet. 

Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär ( 2011) beskriver att både elever och 

skolsköterskor uppfattade det som en fördel om eleven hade fyllt i enkäten i förväg och 

hunnit reflektera över innehållet i vad som skulle tas upp i samtalet. Även Golsäter, 
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Sidenvall, Lingfors och Enskär (2012) visar på att eleverna ansåg de hälsosamtal som var 

bäst var de som var väl förberedda och elevcentrerade. Skolsköterskor måste se eleven som 

kompetent att ta de rätta besluten i sin egen hälsa för att eleven skall känna sig delaktig och 

aktiv i hälsosamtalet. Denna studies resultat visade på att hälsosamtalen var 

personcentrerade och att skolsköterskorna var följsamma utifrån elevens tankar. Om en 

elev berättade att hen har svårt att sova pratade skolsköterskorna extra kring sömn och 

kunde ge tips och råd. Under hälsosamtalet poängterades betydelsen av god sömn, goda 

kostvanor och regelbunden aktivitet för att må bra fysiskt men även psykiskt. 

Skolsköterskorna betonade att det fysiska och psykiska hör ihop och därför var det viktigt 

att få eleven att se sambandet mellan goda hälsovanor och ett bra psykiskt mående. En 

reflektion är att betydelsen av att eleverna har fyllt i enkäten i förväg och kommer 

förberedda till hälsosamtalet framställs som betydelsefullt, samtidigt får man vara 

medveten om att det finns elever som kan har svårt att förstå samt fylla i en enkät.  

 

I denna studie beskrivs uppföljningssamtal som en viktig del i det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet med syfte att följa upp samt stödja eleven i de beslut som eleven tagit. 

Skolsköterskorna menar att de samtal som utmynnade vid spontanbesök var viktiga 

tillfällen att se eleven och fråga hur eleven mår. Skolsköterskorna tog upp vikten av 

lyhördhet och lyssna mellan raderna när en och samma elev kom vid flera tillfällen för 

samma åkomma exempelvis huvudvärk. Tinnfält (2012) visar på betydelsen av att se 

eleven, vara uppmärksam på signaler och ta elever på allvar när de kommer till 

skolsköterskan. En överraskande och positiv reflektion var att skolsköterskorna gav 

mycket tid till uppföljningssamtal samt spontana samtal. 

 

Denna studie visar att utöver enskilda samtal var hälsofrämjande samtal i grupp viktigt i 

det hälsofrämjande arbetet med psykisk hälsa. En del grupper bildades efter behov men 

oftast var det grupper med teman som återkom. En metod som framkom i resultatet var 

DISA, som är ett material för flickor i årskurs 8 (Garmy, Berg & Clausson, 2014). Enligt 

skolsköterskorna som arbetade utifrån DISA hade materialet positiva effekter på hur 

flickorna kunde se samband mellan tanke, känsla och handling. Därigenom hade de större 

möjligheter att påverka sitt mående. Fördelar med gruppsamtal som framkom i studien 

kunde vara att eleverna kände sig mer trygga och kunde lära av varandra. Vilket styrks av 

Borup (2002) som skriver att hälsoundervisning/samtal i grupp öppnar upp för att eleverna 

kan lära sig av varandras erfarenheter och kan skapa ett rum där eleverna känner sig mer 

avslappnande. Denna studies resultat visar på en stor flexibilitet hos skolsköterskorna när 

det gäller olika sorters samtal vilket speglar att hälsofrämjande samtal prioriteras av 

skolsköterskorna. DISA är ett relevant material i det hälsofrämjande arbetet kring psykisk 

hälsa bland barn.  Skolsköterskorna arbetade utifrån DISA på olika sätt antingen bara med 

flickor eller både med flickor och killar. Denna studies resultat visar på att materialet 

fungerade lika bra på killar även om materialet är riktat till flickor, vilket styrks av Garmy, 

Jakobsson, Steen Karlsson, Berg och Clausson (2014) vars studie som gjordes på både 

killar och tjejer visar på att eleverna upplevde DISA positivt och att den psykiska hälsan 

förbättrades.  

 

I denna studie belyser skolsköterskorna vikten av att utveckla empowerment hos barn. 

Empowerment bygger på ett synsätt och människosyn där syftet och utgångspunkten är att 

alla människor har resurser och kapacitet, att definiera sina egna problem och utveckla 

handlingsstrategier att för att lösa dessa. Processen och samarbetet syftar till att personen 
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själv ska se möjligheter till att ta kontroll över sitt eget liv (Crane- Ross, et. al, 2006). Även 

socialstyrelsen, (2014) menar att elevcentrerade samtal ger eleven möjlighet att reflektera 

över sina förutsättningar och stärker möjligheterna till att göra hälsofrämjande val. Vilket 

överensstämmer med denna studies resultat där  skolsköterskorna visar på betydelsen av att 

bekräfta de områden  som är framgångsfaktorer och tillsammans med eleven hitta 

strategier för problemlösning som leder till att eleven själv blir motiverad till en eventuell 

förändring. Skolsköterskorna beskriver att de går in i en roll där de istället aktivt bekräftar 

och stärker eleven med positiv feedback.  

I denna studie belyser skolsköterskorna att en genuin relation bygger på förtroende, tillit, 

aktivt lyssnande och respekt, finns dessa beståndsdelar ökar chansen för att eleven ska 

våga prata. Att man visar på tillgänglighet och personligt engagemang beskrev 

skolsköterskorna som viktigt och en förutsättning och framgångsfaktor i det 

hälsofrämjande arbetet. Resultatet i studien stämmer med det som Borup, (2002)  menar att 

relationen mellan skolsköterska och elev är viktig. Borup menar vidare att om 

skolsköterskan visar på empati, aktivt lyssnande samt uppmuntrar eleven finns goda 

förutsättningar för att eleven vill prata och dela med sig av sina erfarenheter och tankar 

vilket skapar förutsättningar för framgång i det hälsofrämjande arbetet. Skolsköterskorna 

speglar att egenskaper som, engagemang, lyhördhet och flexibilitet i mötet med elever är 

grunden för att utveckla empowerment hos barn vilket också visar sig både i resultatet och 

tidigare studier.  

 

I studien framkommer det att tvåvägskommunikation som bygger på ett jämställt 

förhållande mellan elev och skolsköterska vilket är viktigt och leder till en förtroendefull 

relation.  Mead och Bower, (2000)  menar att det är viktigt att ha kunskap om 

kommunikationsstrategier för att nå framgång i den hälsofrämjande dialogen med eleven, 

till exempel att skapa förutsättning i samtalet så eleven känner sig som en aktiv samt 

jämbördig part i dialogen.  

 

KASAM och MI är två metoder som lyfts fram i resultatet, som många av 

skolsköterskorna utgår ifrån i det hälsofrämjande arbetet gällande psykisk hälsa både på 

individ och gruppnivå. En reflektion är att KASAM inte är en metod utan en 

hälsofrämjande teori som man kan arbeta utifrån i det hälsofrämjande arbetet. Denna 

studies resultat beskriver att KASAM ger en ökad möjlighet för eleverna att förstå sitt 

sammanhang. När eleverna hade en tilltro till sin egen förmåga samt en känsla av 

sammanhang så var det lättare för eleven att kunna se sina möjligheter att kunna påverka 

sitt liv samt förmågan att lyckas. Detta överensstämmer med Antonovsky, (2005) 

forskning att känsla av sammanhang ger en ökad möjlighet att ta makt över sitt liv. I det 

hälsofrämjande arbetet kring välbefinnande och psykisk hälsa är det viktigt att man jobbar 

för att individen ska sätta ord på sina egna förmågor och utifrån dom skapa en förståelse 

och en kraft att ta dessa i bruk (Svedberg, Svensson & Kinderberg, 2001). En primär 

målsättning för hälsofrämjande arbete är att stärka individens förmåga att fokusera på 

faktorer som individen faktiskt kan ta kontroll över och som påverkar deras hälsa i positiv 

riktning (Eweles & Simnett, 2005). Resultatet beskriver att ett salutogent förhållningsätt 

vilket myntades av Antonovsky är av stor vikt i det hälsofrämjande arbetet kring psykisk 

hälsa, att man ser hela människan i sitt sammanhang, att aktivt stärka elevens resurser och 

förmågor beskrevs som viktigt i denna studies resultat. 
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I resultatet beskrivs det att skolsköterskorna med hjälp av MI vägleder eleverna till att 

själva hitta förslag på förändringar utan att skolsköterskan kommer med ”pekpinnar”. I ett 

MI centrerat samtal ska det vara fokus på uppmuntran samt bekräftelse, där eleven ska ha 

möjlighet till att själv reflektera över beteende samt värderingar. Syftet med samtalet är att 

individens egen motivation ska stärkas för att på sikt leda till en positiv förändring, detta 

utan att skolsköterskan ska ger råd/pekpinnar (Barth & Näsholm, 2006). I denna studie 

beskrivs att genom att aktivt lyssna samt bekräfta elevens styrkor och friskfaktorer väcks 

motivationen hos eleven att ta sina egna resurser i bruk. Miller och Rollnick, (2009) menar 

att varje individ har att styrkor och resurser, skolsköterskan kan med hjälp av MI metoden 

få eleven att tro på sin förmåga och möjlighet till förändring genom att bekräfta elevens 

styrkor. Miller och Rollnick menar vidare att förmågan till en förändringsprocess finns i 

varje människa men ibland behövs hjälp till att locka fram det samt hjälp med att hitta 

motivationsfaktorer. I studiens resultat beskriver skolsköterskorna att MI metoden har 

hjälpt dem att vägleda samt stimulera eleverna till en förändring i positiv riktning. MI 

metoden ger en högre grad av följsamhet samt varaktighet i en förändringsprocess än ett 

sedvanligt informations eller rådgivande samtal. Att ha ett personcentrerat förhållningssätt 

där man stärker individens förmågor har visat sig vara framgångsrikt i det vägledande och 

hälsofrämjande arbetet (Gance-Cleveland,2007).  

 

En reflektion är att KASAM och MI är användbara i det hälsofrämjande arbetet kring 

psykisk hälsa, samt relevanta i att stödja utveckling av empowerment hos barn. Vår studie 

utgår från skolsköterskor som arbetar på högstadiet och gymnasiet, där en del av 

skolsköterskorna använder sig av KASAM och MI med positiv erfarenhet av vilket 

stämmer överens med Holm Ivarsson (2009).  En reflektion är att dessa metoder skulle 

kunna spridas och att användas mer generellt hos skolsköterskor och även i de yngre 

åldrarna för att främja den psykiska hälsan, eftersom det finns en samstämmighet mellan 

resultatet och tidigare forskning inom området att utveckla empowerment (Lloyd, 2007). 

 

Skolsköterskorna i vår studie framhåller att samverkan med andra yrkeskategorier är 

viktigt i det hälsofrämjande arbetet med barns psykiska hälsa. Clausson, Köhler och Bergs, 

2008) visar på att välfungerande samverkan mellan olika professioner i elevhälsoteamet 

skapar möjlighet för elevhälsan att kunna sätta in åtgärder och resurser i tid. Resultatet 

speglar att elevhälsoteamet har en nyckelposition, ett fungerande elevhälsoteam är 

avgörande för att nå framgång i det hälsofrämjande arbetet kring psykisk hälsa och 

mående. Vidare beskriver resultatet att en fungerande kommunikation i elevhälsoteamet är 

viktigt och att en tydlig struktur med tydliga riktlinjer om vem som ska göra vad för att nå 

en effektiv gång i elevprocesserna. Apkers, Propp, Ford och Hofmeister, (2006) menar i 

sin studie att god kommunikation, noggrann planering, en tydlig struktur process är viktiga 

beståndsdelar som måste finnas i ett tvärprofessionellt team för att det ska ge ett 

framgångsrikt resultat. Skolsköterskornas hälsofrämjande arbete i elevhälsoteamet i vår 

studie stämmer väl överens med nya skollagen som menar att elevhälsan främst skall 

arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevers utveckling mot utbildningens mål 

samt främja barnets psykiska och fysiska hälsa (SFS 2010:800). En reflektion är att enligt 

skollagen ska skolan ha tillgång till skolsköterskor, skolläkare, kurator, specialpedagog 

samt skolpsykolog vilket inte alltid tillgodosågs enligt skolsköterskorna i studien. En 

deltagare i studien arbetade både som skolsköterska och kurator på samma skola.  En 

frågeställning är om det är lämpligt att skolsköterskan har två uppdrag på samma skola? En 

förutsättning för att kunna arbeta både som skolsköterska och kurator är att man har 
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utbildning i båda professionerna men även om en person har båda professionerna är frågan 

om det är professionellt att sitta på två uppdrag? Vilket innebär att eleverna endast har en 

person att vända sig till i elevhälsoteamet för samtalskontakt samt att skolsköterskan 

saknar kuratorn som samarbetspartner, vilket övriga skolsköterskor tog upp betydelsen av. 

Barnes, Courtney, Pratt och Walsh, (2004) beskriver i sin studie att skolsköterskan ofta kan 

känna sig ensam i sin yrkesroll samt sakna någon att kunna bolla ärenden och frågor med. 

Skolsköterskorna beskriver i resultatet att ett bra samarbete med kuratorn uppskattades då 

skolsköterskorna beskriver att de är ensamma i sin yrkesroll. Kuratorn beskrivs som en 

naturlig länk att bolla idéer och tankar med. Kuratorn sågs också som den mest naturliga 

partner att planera och genomföra det hälsofrämjande arbetet med.  

 

Pedagoger lyfts fram som en viktig samarbetspartner i det hälsofrämjande arbetet. Det är 

pedagogerna som träffar eleven mest under skolgången, de har det vardagliga kontakten 

med eleverna. Skolsköterskorna ser därför att en snabb återkoppling från elevhälsoteam till 

pedagoger är av stor vikt för att nå framgång i det hälsofrämjande arbetet.  Enligt 

Backlund, (2007) är en god hälsa en förutsättning för lärande. Hon menar vidare att en 

hälsofrämjande skola präglas av att eleverna har goda relationer med de vuxna på skolan 

samt att det finns en tydlig kommunikation mellan elevhälsa och undervisande personal.  

I denna studie och tidigare forskning visar på att ett välfungerande elevhälsoteam är 

avgörande för det hälsofrämjande arbetet på skolan, likaväl som när det inte fungerar så 

blir det hälsofrämjande arbetet lidande (Gustafsson, 2009). Eftersom pedagogen är den på 

skolan som träffar eleven kontinuerligt menar skolsköterskorna att samarbetet med dem är 

bland det viktigaste. Fungerar inte samarbetet med pedagogerna kan det bli svårt att få in 

ett hälsofrämjande arbete i undervisningen samt för enskilda elever. 

 

I denna studie framkommer det att det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet för en god 

skolmiljö var viktigt för barns psykiska hälsa. Att ha ett kontinuerligt värdegrundsarbete på 

skolan var framträdande i resultatet för att främja en god skolmiljö.  Høiby (2002) menar 

att ett sätt att få in alla elever i gemenskapen kan vara att arbeta med värdegrundsfrågor. 

Det kan vara ett sätt för att stärka självkänslan hos eleverna men också för att eleverna får 

positiva förväntningar på sig och att utveckla elevernas empati mot varandra. Viktiga 

faktorer som belystes i denna studie var att främja en god skolmiljö var att använda ett 

vårdat språk, god attityd, trevligt bemötande samt att de vuxna på skolan har en viktig roll i 

att vara bra förebilder.  

 

Studiens resultat visar på att det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet för en god skolmiljö 

bedrivs generellt på - individ, -grupp -organisatorisk nivå och specifikt när gäller en 

enskild elev. På generell individnivå var skolsköterskans individuella hälsosamtal ett 

tillfälle att ta upp skolmiljön till diskussion.  På gruppnivå framkom olika projekt för att 

främja trygghet och trivsel på skolan exempelvis kamratstödjare. Gruppövningar 

kunde spegla hur man är en bra kompis. När det gällde den organisatoriska nivån kunde 

arbetet bedrivas klassvis eller att hela skolan var involverad. Enligt Høiby (2002) är 

klassmöten ett sätt att skapa möjligheter för elever att bli sedda och hörda. Klassmöten kan 

bidra till att eleverna bygger upp en relation mellan varandra och på så sätt skapar en 

trygghet i klassen. Många skolsköterskor speglar att de aktivt jobbar för att främja en god 

skolmiljö för att eleverna skall känna sig trygga och uppleva skolan som positiv och en god 

skolmiljö främjar lusten att lära. Ogden, (2005) visar på betydelsen av att en bra skola som 



 

 

24 

 

är tilltalande och trygg, låter eleverna vara med i beslut samt har ett definierat 

målorienterat fokus stödjer eleverna i att lyckas med skolarbetet. Även Samdal, Nutbeam, 

Wold och Kannas (1998) menar att skolans miljö har en inverkan på elevers psykiska 

hälsa. Socialstyrelsen (2014) säger att skolan ska erbjuda varje elev en god arbetsmiljö 

samt en trygg miljö som är fri från utsatthet och innebär minimala skaderisker.  I det 

arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda 

och trygga uppväxtvillkor och pekar ut arbetsmiljön som ett område där elevhälsans 

medverkan är viktig. I vår studie pekade skolsköterskorna på att hälsofrämjande arbete där 

hela skolan var involverad i att främja en god skolmiljö kunde vara arbetet med olika 

strategiska planer exempelvis likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling. Høiby 

(2002) menar att ett sätt att arbeta mot utanförskap kan vara att skolan tillsammans 

utformat en handlingsplan mot kränkande behandling men även att ha en 

likabehandlingsplan är betydelsefullt. Även socialstyrelsen, (2014) visar på att skolmiljön 

har stor betydelse för en elevs upplevelse av sin situation och sin psykiska hälsa. Vidare 

menar socialstyrelsen om skolan präglas av trygghet och värme samt acceptans för 

olikheter har eleven mycket lättare för att uppleva skolmiljön som begriplig än om hen är 

osäker på om något hotfullt ska hända. I resultatet framkom att på specifik nivå var 

anpassningar av olika slag för enskilda elever framträdande, det kunde gälla anpassad 

undervisning, hjälpmedel för elevens psykiska hälsa och lärande.   

 

Tidigare forskning och resultatet i denna studie speglar att det är viktigt med ett 

kontinuerligt värdegrundsarbete för att främja den psykiska hälsan och en god skolmiljö 

(Ogden, 2005; Høiby, 2002). Detta för att skapa en förståelse och acceptans för olikheter. 

Resultatet speglar att det är av stor vikt att de vuxna på skolan är bra förebilder, om vuxna 

har ett ovårdat språk samt negativa attityder till elever och annan personal sprider det en 

negativ stämning på skolan. Eftersom forskning visar på samband mellan god psykisk 

hälsa och goda studie resultat och en viktig skyddsfaktor är att klara skolan med godkända 

betyg (Kostenius & Lindqvist, 2006; Gustafsson, et al. 2010), är en reflektion att 

skolmiljön är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet kring barns psykiska hälsa. Samt att 

det är lika viktigt att tillgodose varje enskild elevs behov av anpassad skolmiljö som till 

den gemensamma skolmiljön 

Konklusion 

Resultatet från studien visar hur komplext skolsköterskans arbete är och att hon arbetar 

utifrån flera olika infallsvinklar för att främja barn psykiska hälsa. Det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet med psykisk hälsa är en återkommande arbetsuppgift för 

skolsköterskor på högstadiet och gymnasiet och sker på individ, grupp samt 

organisationsnivå. De fyra innebördstemana hälsofrämjande samtal, att utveckla 

empowerment hos barn, samverkan med andra yrkeskategorier samt främja en god 

skolmiljö visar på skolsköterskans mångfacetterade arbetssätt i det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet med barn. Hälsofrämjande samtal var stommen i det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet kring psykisk hälsa.  
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Implikation 

Resultatet från denna studie kan vara till nytta för skolsköterskor i det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet med psykisk hälsa hos barn. Skolsköterskorna kan bli styrkta i sina 

arbetsmetoder/terorier samt få tips om nya arbetsstrategier vid det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet med psykisk hälsa hos barn. De metoder och förhållningssätt som 

framkom i resultatet som MI, DISA och KASAM skulle skolsköterskorna generellt behöva 

mer fortutbildning i för att kunna främja barns psykiska hälsa på bästa sätt. 

Förslag till fortsatt forskning 

Vidare studier inom området hur skolsköterskan arbetar hälsofrämjande med de yngre 

åldrarna vore intressant. En studie utifrån elevernas upplevelse av skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa skulle vara intressant.  
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Bilaga 1. Information till verksamhetschefer 

Skövde 23 jan 2015 

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom 

elevhälsan                         

Vi heter Catharina Axéll och Frida Ericsson, och arbetar som skolsköterskor i Jönköping 

respektive Borås. Vi läser skolsköterskeprogrammet på högskolan i Skövde. Under våren 

2015 ska vi skriva vår magisteruppsats. 

Syftet med studien är att belysa  Hur arbetar skolsköterskor hälsofrämjande med psykisk 

hälsa bland barn.  Psykisk ohälsa bland barn har ökat stadigt sedan 1980-talet och blivit ett 

folkhälsoproblem i Sverige. Vi tror studien behövs då skolsköterskor som träffar barnen 

regelbundet under en längre tid behöver bra redskap att jobba hälsofrämjande med psykisk 

hälsa för att förhindra psykisk ohälsa. Studien kan komma till nytta genom att 

skolsköterskor får mer kunskap om olika hälsofrämjande metoder om psykisk hälsa. 

Anledningen till att vi skriver till dig är att vi ansöker om tillstånd att inhämta data för en 

empirisk studie genom mailintervjuer till de skolsköterskor i kommunen som du ansvarar 

för och fråga om de vill medverka i vår studie. 

Vår tanke är att intervjua ca 10-20 skolsköterskor. Vi ser helst att skolsköterskorna som 

deltar arbetar med barn på högstadiet eller gymnasiet. Skolsköterskorna kommer kunna ta 

kontakt med författarna via mail. Tacksam för om du kan vidarebefordra namn och e-

postadress på möjliga skolsköterskor som kan tillfrågas om deltagandet.  Deltagandet är 

frivilligt och skolsköterskorna kan när som avbryta sin medverkan och ingen kommer 

kunna utläsa vilka skolsköterskor som deltagit i studien.  

Samtliga intervjuer kommer genomföras via mail, genom några öppna frågor, därefter 

skickas eventuellt några följdfrågor som kan förtydliga svaret. Vi räknar med att det 

kommer ta ca 30 min att svara på frågorna. Svaren kommer att analyseras för att sedan 

presenteras i ett uppsatsformat. 

Arbetet sker med hjälp av handledning av Margareta Larsson från Högskolan i Skövde. 

Vid frågor kontakta gärna oss!   

Catharina Axéll  &  Frida Ericsson 

Mail: catfrid@outlook.com 

 

 

 



 

 

 

 

 

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  10-12. Tacksam för svar senast 150302 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie tillstyrks: 

Namn datum 
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Bilaga 2. Följebrev till skolsköterska  

Skövde 23 januari 2015 

Information om deltagande i en studie om skolsköterskors hälsofrämjande arbete med 

psykisk hälsa.  

Vi är två skolsköterskestudenter vid Högskolan i Skövde som skriver vår magisteruppsats i 

ämnet ” Hur arbetar skolsköterskan hälsofrämjande med psykisk hälsa”. Studien kommer 

att genomföras under VT 2015. 

De flesta ungdomar mår bra i Sverige men forskning visar på att den psykisk ohälsa har 

ökat de sista åren och då främst bland de äldre åldrarna. Hälsa och lärande går hand i hand 

och en viktig skyddsfaktor är att gå klara skolan. Av den anledningen är vi intresserad av 

att undersöka hur skolsköterskor arbetar hälsofrämjande med den psykiska hälsan. 

Syftet är att se vilka arbetsmetoder som skolsköterskor använder för att främja arbetet med 

psykisk hälsa hos barn. Vi önskar intervjua  skolsköterskor som arbetar på 

högstadiet  och/eller gymnasiet angående vilka arbetsmetoder dem använder sig av. 

Intervjuerna kommer att ske via mail 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Ingen 

kommer att kunna utläsa vilka skolsköterskor som deltagit i studien.  I uppsatsen kommer 

det inte anges i vilken kommun datainsamlingen är utförd. Intervjumaterialet används 

endast i forskningssyfte och raderas efter avslutad studie. Handledning ges genom hela 

studien och kommer att presenteras i form av en magisterexamen vid Högskolan i Skövde. 

Din erfarenhet och kunskap som skolsköterska är viktig, hoppas vi att du vill delta i vår 

studie. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss via mail. Tacksam för svar 

senast 150304. 

Med Vänlig Hälsning 

Frida Ericsson & Catharina Axéll  

Mail: catfrid@outlook.com 

Handledare : Margareta Larsson 

margaretha.larsson@his.se 

  



 

 

 

 

                                                                                                       Bilaga 3. Samtyckesblankett 

                                                                                                                              Skövde 23 Jan 2015 

                                                                           

 

 

Jag har härmed tagit del av informationen om att delta i en studie via mail för att undersöka 

skolsköterskors hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa. 

Jag är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag närsomhelst kan avbryta utan 

att ange orsak. 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad via mail. 

Namn 

__________________________________________________________ 

                   

Ort, datum 

___________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

                                                                                                       Bilaga 4. Forskningsfrågor 

Skövde 23 Jan 2015 

Till dig som deltar i vår studie 

 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? 

Antal år i yrket? 

Utbildning/vidareutbildning? 

Vilka åldrar arbetar du med? 

 

Forskningsfrågor: 

1. Beskriv hur du arbetar för att främja barns  psykisk hälsa . Beskriv så detaljerat som 

möjligt, om möjligt med exempel. 

2. Vilka riktlinjer eller annat stöd utgår du ifrån i det hälsofrämjande arbetet gällande 

psykisk hälsa? 

3. Arbetar ni tvärprofessionellt i det hälsofrämjande arbetet inom psykisk hälsa, och i 

sådana fall hur? 

Du kan svara i detta mail och returnera. Vid behov önskar vi få återkomma med följdfrågor 

eller förtydligande. Du är välkommen att kontakta oss via mail vid eventuella frågor! 

Med vänlig hälsningar 

Catharina Axéll  &  Frida Ericsson 

Mail: catfrid@outlook.com 

 

 


