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Bakgrund: Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet vars uppdrag är att bevara och främja 

hälsa, förhindra ohälsa, tidigt upptäcka sjukdom och minska konsekvenser av skada eller 

sjukdom. 

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur elever ser på skolsköterskans roll i skolan.  

Metod: En kvalitativ metod valdes för studien. Arton elever från högstadiet och gymnasiet 

svarade på mejlfrågor. Analysmetoden som valdes gav möjligheten att röra sig relativt fritt 

mellan olika analytiska begrepp. Resultatet presenteras i tre teman. 

 
Resultat: Eleverna beskrev att de hade tilltro till skolsköterskor. Eleverna törs prata om det 

mesta. De litar på att tystnadsplikten fungerar. Hur tillgänglig skolsköterskan är varierar 

mycket. Placeringen av skolsköterskans expedition har betydelse. Uteblivna 

skolsköterskebesök kan bero på att lärarna hindrar dem under lektionstid. Informanterna i 

den här studien är nöjda med informationen de fått kring vaccinationen och hantering runt 

den. De har fått med sig värdefulla tips vid hälsosamtalet. 

 
Konklusion: Skolsköterskans roll är komplex. Arbetet innefattar allt från att vara 

trygghetsperson till rådgivare. Tillgängligheten har stor betydelse för hur en god relation 

kan byggas upp mellan skolsköterskan och eleverna. 
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Background: The school nurse is a part of the student health team with the mission to 

preserve and promote health, prevent illness, early detection of disease, and reduce the 

consequences of injury or illness. 

 
Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how students view the role of the 

school nurse in a school environment. 

 
Method: The chosen research strategy is a qualitative method. A test group of 18 students 

between the ages of 15 and 18 answered questions by email. The analysis method that was 

selected  allowed  relatively  free  movement  between  different  analytical  concepts.  The 

result is presented in three themes. 

 
Results: The students in the test group described confidence in school nurses. The students 

believe that they can speak freely with the nurse and trust in student/nurse confidentiality. 

The overall accessibility of the school nurse varies greatly between institutions. The 

placement of the school nurse’s office is of significance to the students. Two factors that 

prevent students from seeking help from the school nurse are when teachers do not allow 

the students to leave the classroom during lessons and during breaks when the line is long 

or she is not physically present. The test group is very satisfied with the information they 

received regarding the vaccination and the process around it. The also received information 

from a health talk that they found valuable. 

 
Conclusion: The role of the school nurse is complex. It ranges from being a person the 

students can trust and talk to, to being an advisor. Accessibility is of great importance to 

allow a good relationship to be built between the school nurse and students. 
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INLEDNING 
 

 

Skolan är den arbetsplats som engagerar flest människor. Mer än en miljon elever går till 

skolan varje dag i Sverige. I ekonomiska termer är skolan samhällets främsta investering i 

barn och unga. Eleverna vistas i skolan under den mest formbara perioden i livet. Det 

innebär att de timmarna är mycket betydelsefulla - inte minst för hälsan. En viktig person i 

skolan  är  skolsköterskan.  Skolsköterskans  uppdrag  är  att  bevara  och  främja  hälsa, 

förhindra  ohälsa,  tidigt  upptäcka  sjukdom  och  minska  konsekvenser  av  skada  eller 

sjukdom. 

 
Vi  är  två  yrkesverksamma  skolsköterskor  som  läser  specialistutbildningen  till 

skolsköterska på Högskolan i Skövde. Under utbildningen har vi läst mycket litteratur om 

skolsköterskans olika arbetsområden dock saknades elevperspektivet. Vi valde därför att 

undersöka hur eleverna uppfattar skolsköterskans roll i skolan. Erfarenheter från vårt yrke 

samt tidigare kurslitteratur och relevant forskning ligger till grund för denna undersökning. 
 
 
 

BAKGRUND 
 

 
Hälsa 

 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO, 1948). Denna 

formulering är omtalad och kontroversiell och kanske mest ett ideal snarare än verklighet. 

Psykisk hälsa påverkas av biologiska, sociala och psykologiska faktorer och innebär att 

individen har styrka att klara av livets normala belastningar och upplever välbefinnande 

(a.a). Nordenfelt (2004) beskriver hälsa och människan som helhet och människan som en 

handlande  individ  i  olika  sociala  miljöer.  Med  detta  perspektiv  framställs  hälsa  och 

sjukdom som något som påverkar människans handlingsförmåga, och där känslan av 

välbefinnande och ohälsa inverkar hur individen hanterar olika livssituationer (a.a). 

 
Antonovsky (2005) myntade begreppet salutogenes, vilket betyder hälsans ursprung och 

kommer från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). Det salutogena 

inriktar sig på det som föranleder och upprätthåller hälsa mer än vad som orsak sjukdom 

(patogenes). Ett bärande begrepp i salutogen forskning är känsla av sammanhang. 

Antonovskys hälsoperspektiv på hälsa – sjukdom är inget ”antingen – eller ” – tillstånd. 

Människan kommer i sitt liv uppleva olika kriser och problem som måste klaras av. En del 

kommer uppleva att de i högre utsträckning än andra måste genom gå detta. Antonovsky 

undrade varför vissa människor klarade av detta bättre än andra utan att uppleva ett sämre 

hälsotillstånd. De människor som klarar detta har ett utvecklat KASAM, det vill säga en 

känsla av sammanhang, byggt på deras hanterbarhet av påfrestningarna. Genom att ha 

kontroll på situationen skapar det hälsa (Antonovsky, 2005). 

 
Inom elevhälsa är KASAM ett användbart begrepp då skolarbetet påverkar hälsan och 

hälsan påverkar skolarbetet. Gemenskap, lust att lära, känsla av sammanhang, trygghet, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Patogenes
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delaktighet och att få respons på det man gör är delar av en god lärandemiljö (Gustavsson, 

2009; Partanen, 2012). Tillgång till friskfaktorer, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet främjar hälsa. Brist på någon av friskfaktorerna ökar risken för ohälsa 

(Antonovsky,  2005).  I  denna  studie  kommer  Antonovskys  teori  att  vara  ett  bärande 

begrepp. 

 
I en undersökning av Bonell, Fletcher, Jamal, Wells, Harden, Murphy & Thomas (2013) så 

har det framkommit en komplicerad växelverkan mellan elevernas förpliktelser i skolan 

och kompisar påverkar hälsovalet i livet.  Genom att framhäva elevens talanger, förmågor 

och  det  som  finns  i  omgivningen  och  leda  eleven  mot  goda  livsval  (a.a).  Om 

skolsköterskan kan fokusera på hälsa i stället för ohälsa, kan elevernas stressnivå sänkas 

och   få   individerna   att   fokusera   på   hälsa.   Under   uppväxten   etablerar   människan 

handlingssätt  som  kommer  ha  stor vikt  för  hälsan  senare  i  livet.  Skolan  är  en  del  i 

utvecklingen för att hjälpa den unga människan att starta sunda levnadsvanor, eftersom en 

stor del av livet tillbringas där. Goda livsvillkor under de första åren och en miljö som 

främjar den mentala utvecklingen bidrar till minskade hälsorisker under livet (SKL, 2013). 

Forskning  visar  att  utbildning  är  den  största  enskilda  faktor  som  betyder  mest  för 

folkhälsan. Skolans uppgift är ge eleverna kompetens att klara sig i samhället och komma 

ut som fullvärdiga samhällsmedborgare. Ett barn som klarar skolan bra förväntas hålla sig 

friskare och leva längre. Elever som det går bra för i skolan får ett bättre självförtroende 

och allmänna välbefinnande ökar.  Fungerar skolan så är risken att hamna kriminalitet och 

drogmissbruk lägre (Ahnquist och Bremberg, 2010). 
 
 
 
 

Elevhälsa 
 

Under seklets gång har elevhälsan sett lite olika ut och haft lite olika fokusområden. Idag 

uppmärksammas barns och ungdomars psykiska hälsa som ett stort hälsoproblem, medan 

den fysiska hälsan generellt anses god. Med skiftande fokus och benämningar av symptom 

under olika tider, har också olika experter efterfrågats. Kuratorer och psykologer kom in i 

verksamheten mer allmänt under slutet av 50- och 60- talen, i takt med att psykosociala 

problem   uppmärksammades.   Även   specialpedagoger   ingick   efter   hand   i   teamet 

(Skolverket,  2012).  I  skollagen  (2010:800) infördes  krav  på  tillgång  till  skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. 

Elevhälsa som begrepp myntades i en utredning (Utbildningsdepartementet, 2000) som 

skulle kartlägga skolhälsovården och elevvårdens verksamhet och funktion samt åtgärder 

för att höja kvalitén och skapa effektivitet i den svenska skolan. Den statliga utredningen 

resulterade sedan i betänkandet “Från dubbla spår till Elevhälsa “ i en skola som främjar 

lust  att  lära,  hälsa  och  utveckling.  Det  vill  säga  ett  hälsofrämjande  friskperspektiv, 

elevfokus samt ett nytt sätt att tänka om lärande som en sammansatt process där både 

lärandet och den fysiska och psykiska hälsan ingår (Guvå, 2009). I lagen anges att 

elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (SFS, 2010:800). 

Elevhälsan innefattas av tre begrepp: hälsa, lärande och trygghet. Hälsa och trygghet ryms 

i skollagen som ” elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande”. Främja 

står för det friska och stärkande, förebygga för det onda och förhindrande.  Främjande 

insatser innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella hälsovinster. Insatserna 

riktar sig till alla och kan ge effekter på en rad olika hälsoproblem (Nilsson, 2013). 
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FN:s konvention om barns rättigheter (UNICEF, 2009) är vägledande för arbetet inom 

elevhälsan. Barnkonventionen handlar i korthet om barnets rätt att få sina grundläggande 

rättigheter och behov tillgodosedda, bland annat rätten till hälso- och sjukvård och 

utbildning. År 2010 godkände riksdagen ett tillvägagångssätt för att förstärka barnets 

rättigheter i Sverige i propositionen 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter. 

Syftet är att offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå ska trygga de rättigheter barn 

har. Delar av barnkonventionens huvudprinciper har skrivits in i skollagen. 

Huvudprinciperna handlar om barns lika värde och rättigheter, barnets bästa som 

utgångspunkt, barns rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barns rätt att uttrycka sina 

åsikter (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

 
Skolinspektionen har under hösten 2014  genomfört en stor  granskning av elevhälsans 

arbete i grundskolans årskurs 6-9, där man vill veta om elevhälsans insatser motsvarar 

elevernas behov. Undersökning genomfördes med 2945 elever fördelat på 25 skolor över 

hela landet som svarat på en enkät. . Den visar att sex av tio flickor, och nära fyra av tio 

pojkar, upplever att de mått dåligt eller varit oroliga på grund av otrygghet, stress, 

nedstämdhet eller något annat under det senaste året. Något annat kan enligt frisvaren 

betyda  depression,  prestationsångest,  katastroftankar,  rädsla,  självhat  och  ensamhet. 

Positivt är dock att de flesta upplever att de har god tillgång till elevhälsa. Svaren visar på 

att 93 % har tillgång till skolsköterska, 85 % tillgång till kurator och 56 % kan träffa en 

specialpedagog. Svårast är det att få tillgång till skolpsykolog (Skolinspektionen, 2015). 
 
 
 
 

Skolsköterskors profession 
 

I sjuksköterskans etiska kod finns fyra identifierade ansvarsområden som ingår i 

yrkesrollen: främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. 

Sjuksköterskan skall i omvårdnadsarbetet arbeta utifrån respekt för mänskliga rättigheter, 

kulturella rättigheter och rätten till liv. Professionell etik innebär att representera 

vårdnadshavarens  och  elevens  intresse,  att  respektera  självbestämmanderätten,  vara 

ödmjuk samt tillhandahålla information till eleven och vårdnadshavaren med avsikt att 

underlätta för dem att fatta välgrundade beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

 
Skolsköterskemottagningen   ska   inte   vara   en   vårdcentral   och   inte   en   psykiatrisk 

mottagning, men ska kunna hjälpa till med kroppslig som själslig ohälsa. Tillgång till en 

öppen mottagning är ett krav i skollagen. Eleven ska själv kunna uppsöka skolsköterskan 

för att förklara sina egna behov och få stöd. Skolsköterskan har goda förutsättningar att 

möta eleverna då hon/han inte är betygsättande och lyder under hälso- och 

sjukvårdssekretess, vilket möjliggör förtroendefyllda samtal (Milerad & Lindgren, 2014). 

Med stöd av skollagen (SFS 2010:800) får elever vända sig till elevhälsan för enkla 

sjukvårdsinsatser. 

 
Skolsköterskan har många roller, bland annat fungera som konsult i olika hälsofrågor. 

Riktlinjerna säger att skolsköterskan ska vara uppdaterad inom aktuell forskning, kunna 

använda aktuell forskning i det kliniska arbetet, söka och ta till sig ny kunskap inom 

skolhälsovårdens verksamhetsområde. Rosenblum & Sprague-McRae (2013) belyser i sin 

studie vikten av att skolsköterskan får gå utbildningar och hålla sig uppdaterad med det 

senaste   evidensbaserade   rönen   inom   olika   ämnen,   speciellt   nyheter   som   rör 
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neuropsykiatriska diagnoser. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

med specialisering inom skolhälsovård står att skolsköterskan behöver ha fördjupad 

kunskap  och  förståelse  inom  ett  flertal  områden  av  vilka  några  beskrivs  nedan. 

Utbildningen säkrar elevernas omhändertagande vid skador och när de har frågor som rör 

dom själva. (Svensk Sjuksköterskeförening, 2009). 
 
 
 
 

Skolsköterskors hälsofrämjande omvårdnadsarbete 
 

Den psykiska ohälsan har successivt ökat och blivit ett av de största hoten mot folkhälsan i 

samhället. Där har skolsköterskan en viktig roll med sitt hälsofrämjande arbete kring 

skolungdomars fysiska och psykiska hälsa (Clausson & Moberg 2012).   Tanken är att 

främja elevers utveckling och lärande men också se att hälsa och lärande går hand i hand. 

Arbetet i elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande (Socialstyrelsen, 2014). 

Hur det går i skolan påverkas i hög grad av elevens självkänsla och välbefinnande 

(Clausson,  2008).  Skolsköterskan  har  en  unik  position  att  kunna  leda  förebyggande 

program för att stödja den psykiska hälsan hos eleverna. Genom sin medverkan i 

elevhälsoteamet kan skolsköterskan uppmärksamma skolmiljöer och skolans sociala klimat 

så att mobbning och diskriminering förhindras. Även skolfrånvaro är en riskfaktor som bör 

uppmärksammas. Hög frånvaro kan leda till att eleven går ut skolan utan godkända betyg 

vilket är en riskfaktor för att hamna i missbruk eller annan psykisk ohälsa (Duff, 2014; 

Torrens Armstrong, Brown McGormack, Brindley, Coreil & McDermott, 2011). 

 
Prestationskraven i skolan är en källa till oro och stress. En stor undersökning på unga över 

hela  världen  utfördes  där  ungas  strategier  för  stresshantering  studerades  (Persike  & 

Seiffge-Krenke, 2012). Studien visade att förväntningar på unga har höjts under de senaste 

åren  och  att  ökade  prestationskrav  läggs  på  elever.  I  takt  med  att  kraven  ökade  så 

anpassade  sig  ungdomarna,  endast  en  femtedel  av  ungdomarna  klarade  inte  av  den 

förhöjda stressen. 

 
Även Tinnfelt, Eriksson & Brunnberg (2011) studie belyste att tonåringarna vill att vi ska 

fråga hur de har det hemma. De var mycket besvikna på vuxna som inte vågade fråga men 

borde förstått att något var fel. Delaktighet är en rättighet enligt barnkonventionen. I 12 

artikeln i barnkonventionen (UNICEF, 2009) står det om barnets möjlighet att få göra sig 

hörd och påverka sin egen situation. Delaktighet ur ett livsvärldsperspektiv kan innebära 

att få bekräftelse från omgivningen, få information om faktorer som gäller en själv och sin 

familj och att känna sig hörd. Att känna delaktighet är viktigt för att eleven ska kunna 

skapa en känsla av sammanhang, få möjlighet att ta ansvar för och påverka sin egen 

aktuella situation (Dahlberg & Segesten, 2010). Alla individer har resurser och kapacitet 

för att identifiera sina egna problem, att utveckla färdigheter och förmågor. Skolsköterskan 

kan påverka elevernas hälsa genom att delge dem användbar information och kunskap för 

att de ska kunna ta kontroll över sina liv (Clausson, 2008). I både Quelly (2014) och 

Speronis (2014) studier framkommer hur viktig skolsköterskan är i arbetet med elever och 

som länk mellan föräldrar och lärarna på skolan. Johansson & Ehnfors (2006) frågade 

elever vad som var viktigast i kontakten med skolsköterskan när man ville ha en dialog om 

den psykiska hälsan. det var: förtroende, lyhördhet, bli bemött respektfullt, äkthet, 

tillgänglighet under skoltid och kontinuitet. 
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Skolsköterska är den person på skolan som oftast har den största och djupaste kunskapen 

om hälsa och ohälsa. I USA är 33 % av barnen överviktiga eller feta (Ogden, Caroll, Kit, & 

Flegal, 2012), motsvarande siffra i Sverige är 15-20 % (WHO, 2012). Barn i dag är mer än 

någonsin i riskzonen att utveckla typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression. 

Eftersom eleverna tillbringar så mycket tid i skolan är skolsköterskans roll viktig i det 

förebyggande arbetet. Eleven intar en tredjedel av dagens kalorier i skolan så kan 

skolsköterskan med sina kunskaper ge information till både elever, föräldrar och lärare, 

enskilt eller i grupp om hälsosammare livsstil, som innefattar fysisk aktivitet, bättre kost, 

mindre tv- och data tid samt vikten av god sömn (Quelly, 2014). 

 
Reuterswärd & Lagerström (2010) anger tre viktiga aspekter som är nödvändiga för ett 

framgångsrikt hälsofrämjande arbete för skolsköterskor i skolan: organisation, stöd och 

kunskap. Organisation - tydligt i organisationen vilken roll skolsköterskan har i skolans 

förebyggande  arbete.  Stöd  -  ett  nära  samarbete  med  andra  professioner,  skapar  en 

förståelse för ohälsa och vad som kan göras för att främja hälsa. Kunskap - många 

skolsköterskor saknade generella teorier och metoder för det förebyggande arbetet, vilket 

ledde till att olika empiriska arbetsmetoder användes. 
 
 
 
 

Vaccinationer 
 

En av skolsköterskans uppgifter är att erbjuda alla elever vaccinationer enligt 

socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2006:22). Skolsköterskans uppgift är även att lyssna på 

föräldrarnas  frågor.  Föräldrarnas  oro  ska  bemötas  med  saklighet,  det  är  viktigt  att 

respektera deras inställning och ta deras frågor och invändningar på allvar (Ekholm, 2014). 

Vid all vaccination i skolan måste föräldrarna ge sitt skriftliga samtycke. Informationen 

bör även förmedlas skriftligt till vårdnadshavarna, samt i klassrummet till eleverna. Ett 

skriftligt samtycke ger föräldrarna även möjligheten att avstå utan att ange orsak. 

Bakgrunden till att vårdnadshavarna väljer att inte vaccinera eleven kan bero på okunskap 

och eller missuppfattningar om vaccinet. Där kan rykten och medial påverkan från till 

exempel   sociala   medier ha   påverkat   beslutet   (a.a).   Att   media   uppmärksammar 

vaccinationer kan  väcka  tanken  att  det  kan  vara något  kontroversiellt  vilket  har varit 

särskilt aktuellt de senaste åren där vaccinet Pandemrix gav narkolepsi som biverkan 

(WHO, 2011). 

 
När skolsköterskan utbildar barn, föräldrar och lärare som berörs av vaccination, så har 

kommunikationen och budskapets utformning betydelse (WHO, 2013). Skolsköterskan ska 

kunna bemöta och kommunicera med barn och föräldrar på ett sådant sätt att de i slutändan 

får det stöd de behöver för att kunna ta ett genomtänkt och välgrundat beslut som bygger 

på pålitlig information och en känsla av att rätt beslut är taget (Morberg, 2012). 

 
Att minska barns rädsla för vaccinationer och nålstick bör vara ett högt prioriterat område 

hos skolsköterskor (a.a). Kajikawa, Natuski, Maeno, Takami (2014) studie visade det sig 

att stickrädsla och ovilja att vaccinera sig sjönk till hälften efter att barnen (8-12 år) fått 

tydlig information. I många av fallen var det just rädslan för nålar som associerades med 

vaccinationen  och  som  i  slutänden  gjorde  att  barnet  inte  ville  vaccineras  (a.a).  Att 

förbereda barnet skriver Hoang (2009)  kräver verbala förklaringar, konkreta exempel och 

illustrationer. Dockor, gosedjur, såpbubblor och Ipads är förslag på distraktioner som gör 
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barnet aktivt engagerat. Där igenom uppnår barnet medbestämmande som hjälper barnet 

uppleva en känsla av kontroll över situationen. Distraktion används för att växla fokus från 

förfarandet så att det upplevs oproblematiskt och snabbt övervinnas (a.a). 
 
 
 
 

Hälsosamtal 
 

Alla elever ska under sin skoltid erbjudas fyra hälsobesök hos skolsköterskan, enligt 

skollagen. Under dessa samtal tas frågor om kostvanor, sömn och trivsel upp eftersom 

detta  är  viktigt  för  elevens  lärande  och  välbefinnande  (Golsäter,  2012).  Eleven  ska 

dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökningar av syn- och hörsel och andra 

begränsade hälsokontroller (SFS 2010:800). De individuella samtalen som skolsköterskan 

utför har utvecklats till att ha en stödjande och hälsofrämjande inriktning. I samband med 

hälsobesöken har skolsköterskan även förutsättning att ge vårdnadshavare möjlighet att 

diskutera sitt barns utveckling och hälsa och hur man upplever skolans förmåga att anpassa 

undervisningen till sitt barns förutsättningar (Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsen 

rekommenderar att vårdnadshavaren fyller i en blankett med uppgifter om elevens 

hälsotillstånd inför varje hälsobesök. Hälsobesöket är ett erbjudande till eleven och deras 

vårdnadshavare  som  är  helt  frivilligt.  Genom  att  göra eleven  delaktig  i  hälsosamtalet 

skapas en relation och vården blir personcentrerad (SSF, 2009). Tillsammans reflekterar 

eleven och skolsköterskan över svaren och vad eleven kan påverka själv, vad eleven kan 

behöva hjälp med att förändra eller om allt är bra kan man tillsammans prata om framtiden. 

 
Borup & Holstein (2001, 2004, 2006, 2010, 2011) undersökte elevernas upplevelser av 

skolsköterskans hälsosamtal. Resultaten är likvärdiga och sammanfattningsvis kan man 

säga att undersökningarnas resultat visar att merparten av eleverna har reflekterat över 

samtalet, pratat om resultatet med sin mamma och vänner. 62 % följer skolsköterskan råd 

och 75 % av eleverna har självständigt kommit fram till ett beslut till förändring under 

hälsosamtalet. 11 % av eleverna återkommer till skolsköterskan för fler råd (Borup& 

Holstein, 2004). Tvärtemot vad Borup och Holstein trodde så är det elever från lägre 

samhällsklass som följer skolsköterskans råd bäst. Man såg också att det är pojkar framför 

allt som verkar dra störst nytta av hälsosamtalet. Dock vet inte Borup och Holstein vad 

man har pratat om på hälsosamtalet men att det ändå har lett till förbättring för eleverna 

(a.a). 
 

 
Kommunikation 

 

Kommunikation är enligt Eriksson (2002) en komplex och ömsesidig process som bygger 

på att skolsköterskan förstår det eleven förmedlar och att budskapet dem emellan uppfattas 

och tolkas rätt. Informationen kan senare användas till att planera omvårdnadsåtgärder. 

Kommunikationen är också ett sätt att lära känna eleven och att kunna förstå och möta 

eleven där den befinner sig så rätt åtgärder kan vidtas (a.a). 

 
Enligt Travelbee, (2001) kommunicerar vi alltid våra grundläggande intentioner och 

uppfattningar om andra i möten med andra individer. Kommunikationen är dynamisk och 

kan  påverka  graden  av  närhet  mellan två individer.  Kommunikationen  kan  vara både 

verbal och icke-verbal. Den icke-verbala kommunikationen är lika viktig som den verbala 

kommunikationen,  eftersom  den  uttrycker  exakt  information  om  en  annan  människas 
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attityder och känslor. Icke-verbal kommunikation kan vara ansiktsuttryck, avstånd, 

beröring, kroppshållning och utseende (a.a). 

 
Fossum (2007) skriver att genom aktivt lyssna hjälper man eleven att prata och därigenom 

kunna identifiera sina behov och känslor. Att kunna lyssna aktivt är inte detsamma som att 

höra orden som sägs utan också aktivt lyssna på orden och sättet de sägs på, att vara 

medveten om de känslor eleven uppvisar eller försöken att dölja sina känslor. Uppgiften 

som aktiv lyssnare är att uppmuntra eleven att kunna prata om sin situation utan brådska 

och utan att avbryta, försöka få eleven till att uttrycka känslor, perspektiv och egna åsikter 

samt att utforska sin egen kunskap, sina egna värderingar och attityder.  Det ökar 

möjligheten att kunna påverka eleven till att hjälpa dem ta större ansvar för sina hälsoval 

(a.a). Eleven måste känna sig både bekräftad och respekterad i mötet med skolsköterskan 

vid hälsosamtalet (Golsäter, 2012). Borup (2004) har visat att det är i det kommunikativa 

rummet som skolsköterskan och eleven tillsammans skapar den bästa möjligheten att nå ett 

fruktbart hälsosamtal. Det är inte enbart mellan elev och skolsköterska en god 

kommunikation är viktig utan också mellan vårdnadshavare och skolsköterska. 
 
 
 
 

Trygghet 
 

Trygghet kan infinna sig hos en människa genom att självkänsla stärks i att en person 

känner sig trygg i sitt eget värde.  Detta i sin tur utgår ifrån om vetskapen i att varje 

människovärde är okränkbart och att vara älskad för den man är och inte vad man gör. 

Känsla av trygghet kan också beskrivas i att människan känner balans, tillit och ro. I den 

tryggheten utgår man från att medmänniskorna runt om kring handlar efter personens bästa 

(Edberg &Wijk, 2014). 

 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att omvårdnad bygger på en mänskosyn där man 

ser människan som en helhet. Att visa respekt och inte bedömma individens prestationer 

eller status utan ha synen att varje individ är unik (a.a). Omvårdnadens yttersta syfte är 

enligt Eriksson (2002) att befrämja hälsa och därigenom också livet självt. Segesten (1994) 

beskriver trygghetskänsla som något centralt och som alla strävar efter och ses som en del 

av livskvalitén. Trygghet är att kunna skapa förutsättningar för trygghet, men själva 

tryggheten är en upplevelse hos den enskilda individen (a.a). 

 
Trygghet kan också handla om kontroll. Elever kan känna kontroll i trygga miljöer där det 

finns personal de känner och där man vet vad som händer. Ökad kontroll för eleven kan 

ske genom att personalen informerar och förklarar och visar att man ser och förstår. Detta 

bidrar till att öka känslan av kontroll. Elever behöver bli sedda och få hjälp med att sätta 

ord på det som händer. Äldre barn har lättare att följa förklaringar och tankegångar men 

behöver fortfarande de vuxnas stöd och hjälp. En tillgång till att skapa trygghet och tillit är 

att vara medveten och acceptera sina känslor, förstå icke-verbal kommunikation och tona 

in sig på den andres uppmärksamhet. Genom att se, förstå och möta någon annans känslor 

kan hjälpa till att skapa trygghet, stabilitet och tillit ( Eide & Eide, 2009). 
 
 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero (Skolverket, 2013). Trygghet är något som Skolverket 
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anser angeläget för den psykosociala arbetsmiljön. De menar att om elever inte känner sig 

trygga är det svårt att lära sig, om relationerna består av otrygghet eller rädsla istället för 

tillit. Mobbning eller kränkande behandling är en stor orsak till bristen på trygghet i skolan. 

Skolan ska vara trygg och stimulerande (a.a). Elever som känner sig trygga och trivs i 

skolan presterar bättre resultat. Ahlström (2009) beskriver att vissa gemensamma mönster 

framträder i skolor där en hög andel elever trivdes och kände sig trygga. Det som var 

gemensamt för dessa skolor var att det bedrevs ett aktivt arbete med värdegrundsarbete. I 

skolor med mindre mobbning fanns kamratstödjare och mobbningsplan, och elever hade 

mer inflytande. Lärarna hade en starkare kultur av samarbete och rektorerna tog 

mobbningen på allvar. På de skolor där eleverna upplevde högst grad av mobbning 

förnekade eller tog inte rektorerna förekomsten av mobbning på allvar (a.a). 
 
 
 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

 

Att utbildning är den enskilt största faktorn för en framtida god hälsa har forskning visat. 

En stor del av livet tillbringar den unga människan i skolan och där har skolsköterskor med 

sin profession stor möjlighet att kunna påverka elever till en sund livsstil. Historiskt har det 

varit  skolhälsovårdens  viktigaste  uppgift  att  främja  en  god  hälsa  för  det  uppväxande 

släktet. Det som har hänt under senare år är att det har tillkommit fler professioner inom 

elevhälsan mycket beroende på att den psykiska ohälsan bland unga har ökat. 

Skolsköterskan träffar alla elever vid hälsosamtal fyra gånger under skoltiden och kan där 

fånga upp elevers fysiska och psykiska hälsa samt även uppmuntra de elever som har en 

god livsstil att fortsätta upprätthålla den. Det finns forskning om vad andra professioner i 

skolan ser på skolsköterskans roll men det saknas elevperspektiv. 
 
 
 

 

SYFTE 
 

 

Studien syftar till att undersöka hur elever ser på skolsköterskors roll i skolan. 
 
 
 

METOD 
 

 

Kvalitativ metod valdes för denna studie och empirin hämtades genom mejlintervjuer. 

Öppna frågor användes för att inhämta material samt för att kunna sammanställa svaren på 

ett jämförbart sätt (Bryman, 2013). Valet av metod utgår ifrån det syfte studien grundas på. 

En kvalitativ metod används i studien då studiens syfte är av den art där en kvalitativ 

metod anses vara mest lämplig. Ingen specifik analytisk teknik användes utan kunskapen 

om ämnet betyder här med mer än att tillämpa specifika analystekniker (Kvale&Brinkman, 

2009). 
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Kvalitativ metod 
 

Kvalitativ metod ansågs vara det lämpligaste metodvalet för att undersöka elevers 

upplevelser av skolsköterskors hälsofrämjande omvårdnadsarbete (Bryman, 2013). I en 

kvalitativ studie är avsikten att beskriva, förstå och tolka hur andra människor uppfattar 

och har för syn på verkligheten. Kvalitativ forskning kan ge oss talande beskrivningar av 

kvalitativa mänskliga världen. Den inriktar sig på sammanhang och innebörder där man 

både samlar in och analyserar information genom mening och betydelse (Kvale & 

Brinkman, 2014). En kvalitativ undersökning har enligt Kvale och Brinkman (2014) nästan 

alltid en låg grad av standardisering vilket innebär att respondenterna ges mer utrymme att 

svara med egna ord. Kvale och Brinkmann menar att den kvalitativa forskningsintervjun 

söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors 

erfarenheter, frilägga deras livsvärld. Även den kunskapsteoretiska ståndpunkten lägger 

tonvikten på förståelsen av den sociala verkligheten av hur eleverna i den här studien tolkar 

verkligheten (Bryman, 2013). Mejlintervju valdes som metod för att samla in data 

Informanternas beskrivningar hur de uppfattade skolsköterskors omvårdnadsarbete i skolan 

var viktigast (Kvale & Brinkmann 2014). För att förståelse skulle fås för elevernas 

uppfattning inom det aktuella området deltog informanter i högstadiet och gymnasiet i 

denna studie. 
 

 
Att använda mejlintervju som datainsamlingsmetod 

 

Mejlintervjuer användes som metod för att samla in empiri. Den formen av intervju gav en 

bra insyn av informanternas perspektiv i det undersökta området. (Patel & Davidson 2011). 

Salmons (2012) beskriver metoden som tidseffektiv och att forskaren har möjlighet att 

hantera  flera  intervjuer  parallellt.  Mejlintervjuer  är  ett  bra  alternativ  till  personliga 

intervjuer eftersom det är mer kostnadseffektivt, samt är oberoende av var 

intervjupersonerna befinner sig geografiskt (Meho, 2006). Mejlintervju ger informanten 

möjlighet att tänka över sina svar och revidera detta vid behov innan det skickas in. Detta 

lämpade sig för denna studie, eftersom intervjupersonernas fördjupade reflektioner var av 

intresse; möjligheten att kunna fundera över svaren under en längre tidsperiod var då till 

fördel.   Salmons   (2012)   påpekar   att   forskaren   genom   mejlintervju   går   miste   om 

kroppsspråk och röstläge men att det går att ersätta med uttryckssymboler och textmarkörer 

för att formulera liktydiga sidor. 
 
 
 
 

Pilotstudie 
 

Innan ordinarie mejlintervjuer genomfördes gjordes en pilotstudie. Detta för att kunna 

ändra  frågornas  formuleringar  så  de  skulle  passa  det  som  skulle  undersökas  och  att 

frågorna besvarade studiens syfte, vilket Kvale och Brinkmann (2014) säger ökar studiens 

tillförlitlighet. För att genomföra pilotstudien lämnades en förfrågan ut om deltagande i 

studien till tre informanter. Informanterna hittades genom att en förfrågan om deltagande 

lämnades till två skolsköterskor i en annan kommun och att i dennes bekantskapskrets 

skicka ut en förfrågan om deltagande i studien. Det fanns ingen personlig koppling till 

informanterna. Förfrågan gick ut till tre personer som antog förfrågan och svarade på 

intervjufrågorna. Svaren som kom från pilotstudien överensstämde med studiens syfte. 

Inga ändringar gjordes i enkätens frågor.  Pilotstudiens svar inkluderades i studien. 
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Urval 
 

Målet är att göra ett strategiskt urval som leder till en ökad förståelse för att svara mot 

syftet. Informanterna söktes genom att kontakt togs med två idrottsföreningar verksamma i 

två olika kommuner. Därför saknas koppling till informanterna så beroendeställning 

undveks. Det innebär att eleverna kommer från olika skolor och ger en demografisk 

skillnad. Både flickor och pojkar tillfrågades om de ville delta. Vid ett träningstillfälle per 

idrottsförening  deltog  en  författare  på  respektive  ort  för  att  komma  i  kontakt  med 

ungdomar och deras föräldrar.  Information om studien syfte delgavs  och ungdomarna 

kunde välja om de ville delta.  De 20 ungdomar som kom att anmäla intresse fick lämna 

sina kontaktuppgifter för vidare information.  De ungdomar som var under 18 år fick 

vårdnadshavare skriva under en samtyckesblankett på plats (Bilaga 2). 

 
Kvale och Brinkman (2014) menar att det kan räcka med fem till 25 personer, beroende på 

studiens syfte. Ca 15 informanter söktes till studien, vilket skulle ligga ungefär mitt i det 

spannet.  Inklutionskriterier var att det fanns tillgång till mejl och att deltagaren är 18 år 

eller har vårdnadshavares godkännande. Deltagarna skulle också kunna förstå, läsa och 

skriva det svenska språket. Elever mellan 15-18 år valdes då förmågan att kunna uttrycka 

sig i skrift förväntas vara hög. Att använda dator är ett naturligt kommunikationsredskap 

för dagens ungdomar (Meho, 2006). 
 
 

Informanterna som deltog i studien var alla mellan 15 och 18 år. Fördelningen blev tio 

flickor och sju pojkar. En informant definierade sig varken som flicka eller pojke. Vid 

informationstillfället på träningen så fick författarna reda på att eleverna kom från olika 

kommuner. En spridning geografiskt inföll då informanterna var hemmahörande i en 

landsbygdskommun och i en mellanstor tätortskommun och var från olika delar av landet. 

Detta syntes dock inte i datainsamlingen då informanterna var helt anonyma. 
 

 
Datainsamling 

 

Informanterna som valde att delta i studien fick ett försättsblad innehållande information 

om studiens syfte, tillfrågande om deltagande, att deltagandet är frivilligt samt att svaren 

behandlas konfidentiellt, Enkäten sändes till dem via mejl. Försättsbladet innehöll namn 

och kontaktuppgifter till ansvariga för studien (Bilaga 1). Informanterna fyllde i 

frågeformuläret enskilt när det fanns tid för det under en tidsbestämd period på sju dagar. 

Vart efter informanterna skickade in sina svar togs materialet om hand på ett adekvat sätt 

så att ingen annan hade tillgång till data. Informanterna fick samma frågor med öppna 

svarsalternativ, en så kallad semistrukturerad intervju (Patel & Davidsson, 2011). 

Se bilaga 3. 

 
Av 20 utlämnade frågeunderlag inkom 15 svar samt inkluderades tre svaren från 

pilotstudien. Det gav totalt 18 svar som analyserades. 
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Analys 
 

Data som inkom från mejlintervjuerna var färdig att analyseras direkt. Det behövdes ingen 

avancerad teknik för tolkningen av intervjuerna, utan det viktigaste var den teoretiska 

kunskapen om det undersökta ämnet och att intervjufrågorna var genomtänkta (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Förförståelse sågs som en tillgång i analysarbetet då båda är 

legitimerade sjuksköterskor med många års erfarenhet samt yrkesverksamma 

skolsköterskor. 

 
Vid analysarbetet lästes materialet utifrån syftet. Först lästes de inkomna svaren var för sig 

därefter vidtog en gemensam diskussion. Punkter sammanställdes utifrån de frågor som 

informanterna fått och sedan togs teman ut från inkomna materialet. Den formen av 

intervjuanalys förklarar Kvale och Brinkman (2014) som bricolage vilket innebär att 

forskarna läste igenom intervjuerna och där igenom skaffade sig ett allmänt intryck för att 

sedan gå tillbaka till vissa utmärkande avsnitt och därifrån skapa teman. Genom att följa en 

sådan process kunde mening och struktur hittas i en intervju som från början inte troddes 

ha någon betydelse för studien som helhet. När relevant information och teman uppkommit 

gicks texten åter igen igenom och en sammanställning av informanternas upplevelse 

diskuterades gemensamt och skrevs ned. En sökning efter mönster och teman gjordes 

enligt Kvale och Brinkman (2014) som uppkommit utan att informanterna fått frågan i 

mejlintervjuerna. Detta gav en sammanhängande empiri med fokus på hur informanterna 

uttryckt sig och vad de ville förmedla. I materialet eftersöktes kvalitativ kunskap, 

informanternas individuella deskription av ämnet och deras specifika upplevelser. 
 

 
Etiska överväganden 

 

I forskning ställs undersökaren inför flera etiska frågor och ställningstagande, vid val av 

sociala miljöer, intervjufrågor, metoder och skrivande. Vid det etiska övervägandet har de 

fyra forskningsetiska principerna varit vägledande. Dessa fyra är informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

Deltagarna i denna studie informerades om den övergripande planen för syftet samt vilka 

metoder som skulle användas. Informanterna upplystes om frivilligt deltagande och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan om de önskar. Den som väljer att avstå eller avbryta 

kommer inte utsättas för några krav eller påtryckningar. Största möjliga konfidentialitet 

iakttogs när det gäller personer och uppgifter och förvarades så obehöriga ej kunde ta del 

av dem. Personerna i undersökningen kommer inte att kunna identifieras. Informanterna 

fick muntlig information om att materialet som framkom i mejlintervjuerna endast skulle 

användas i denna forskning vilket överensstämmer med nyttjandekravet (a.a). 
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RESULTAT 
 

 

En kvalitativ studie genomfördes där 20 elever i högstadiet och gymnasium tillsändes 

frågeformuläret via mejl. Svarade gjorde 18 elever och det är det materialet som använts i 

studien. Resultatet kommer att presenteras och analyseras utifrån den empiri som samlats 

in genom mejlintervjuerna utifrån det syfte som finns. Tre teman framkom: 

 
 skolsköterskan som trygghetsperson 

 skolsköterskan som rådgivare 

 tillgänglighet till skolsköterska 
 
 
 

 
Skolsköterskan som trygghetsperson 

 

Blev eleven sjuk under skoldagen, var det till skolsköterskan som flertalet elever uppgav 

att de vände sig till. Elevens mentor och skolans kurator var också personalkategorier som 

omnämndes i studien, men även mamma och kompis var personer eleven kände förtroende 

för och uppgav. I svaren framgick att det var personbundet vem skolsköterskan är om 

eleven har förtroende eller inte och om skolsköterskan är tillmötesgående i mötet. När det 

gällde fysiska åkommor är det naturligt att vända sig till skolsköterskemottagningen och 

många  elever  känner  sig  trygga  när  de  pratar  med  skolsköterskan.  Skolsköterskan 

upplevdes som en person som brydde sig om, gav omsorg och ingav trygghet.  När elever 

fick frågan om de kan prata om det som är viktigt under hälsosamtalet uppgav över hälften 

av eleverna att de kan prata om personliga saker utan att tveka med skolsköterskan. 

Vetskapen om att skolsköterskan har tystnadsplikt upplevdes som en stor trygghetsfaktor. 

 
Man kände sig också lyssnad på och i och med att hon informerade 

innan om sin tystnadsplikt, kändes det verkligen tryggt att prata om 

sådant man hade frågor kring eller om det var något som gjorde att 

man mådde dåligt (elev 1). 

 
Någon elev skrev att när de började gymnasiet kände den större förtroende för 

skolsköterskan vid hälsosamtalet än tidigare. Under grundskoletiden fanns det bara tid att 

svara på frågor. Upplevelsen var att det bara var att fylla i en enkät sedan var det nästa 

elevs tur. 

 
I studien framkom att det skiljer mellan olika skolor vilken relation elever hade till sin 

skolsköterska. En del elever har inte hunnit träffa sin skolsköterska för att de nyligen börjat 

på en ny skola. Det visar att skolsköterskan som person har betydelse inte bara titeln 

eftersom eleverna uppger att de inte vet om de kan lita på skolsköterskan ännu. Att vända 

sig till skolsköterskan när det gällde fysiska orsaker uppgavs som helt naturligt även för de 

elever som inte har lärt känna skolsköterskan. 

 
När det gäller de psykiska problemen däremot upplever eleverna att det är viktigt att ha en 

god kontakt med skolsköterskan innan de anförtror sig med den sortens problem. Om 
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eleverna känner förtroende för skolsköterskan kan det vara den första kontakten som togs 

gällande psykiska åkommor. Detta samtal kunde utmynna i att fortsatta samtal skedde med 

skolans kurator där skolsköterskan var en länk i kontakten. Om det uppkommit något under 

hälsosamtalet som eleven upplevt som jobbigt kände eleven att skolsköterskan stod kvar 

som trygghetsperson även i fortsättningen. Det gällde även om besöket utmynnat i en 

extern kontakt. Många elever uppgav att de kände sig trygga med att återvända till 

skolsköterskan om nya problem uppstod. 

 
… jag hade skrivit att det varit lite stökigt i min familj. Då ville hon 

gärna prata med mig om det och se om det var ett problem 

som hade kvarstått. Det var skönt tyckte jag (elev 14). 

 
I enkätsvaren beskrivs en känsla av trygghet när eleverna kan gå till skolsköterskan utan att 

ha något egentligt ärende och få sitta i väntrummet eller inne på mottagningsrummet och 

inte behöva göra något. Vid de tillfällen eleverna fått vaccination i skolan var övervägande 

delen av eleverna nöjda. 

 
Eleverna i den här studien uppger att det fått relevant information. Det uppgavs att de skulle 

få vaccination, för vilken/vilka sjukdomar och eventuella biverkningar som kan uppkomma 

i samband med vaccinationen. De uppgav även att vårdnadshavarna hade skrivit på en 

samtyckesblankett inför vaccinationen. Ordvalet som flertalet elever uppgav är att 

skolsköterskan upplevdes som “snäll och trygg”.  De elever som har känt sig osäkra har 

även fått ta med kompis, lärare eller vårdnadshavare för att det ska kännas bättre. Det 

framkom i studien en beskrivning av att informationen varit relevant men att själva 

vaccinationstillfället har känts som ”massvaccination”. Den känslan uppkom då alla stod på 

kö och suckade för det var jobbigt att vänta, vilket gjorde den här eleven stressad. Förslag 

från eleven var att skolsköterskan bara ska ta ett par elever i taget i stället för tio för att 

tillfället ska upplevas mer positivt. 
 
 
 
 

Skolsköterskan som rådgivare 
 

 

Oavsett hur eleverna känner för att prata med skolsköterskan om sina psykiska problem 

känner de att de alltid kan vända sig till skolsköterskan om de behöver konkreta råd.   De 

litar på skolsköterskans kompetens som rådgivare. Vissa elever har träffat skolsköterskan 

vid klassundervisning vid till exempel pubertetssamtal, tjej- och killgrupper, sex- och 

samlevnadsundervisning eller vid olika värderingsövningar i klassen. Vid dessa tillfällen 

uppgavs att de fått goda råd och tips. Eleverna känner extra stort förtroende för 

skolsköterskan när det gäller den fysiska hälsan. Elever beskrev att var det något eleven 

ville ha hjälp med eller bara få rådgivning kring var det helt naturligt att det var till 

skolsköterskan man vände sig. Under hälsosamtal uppgavs skolsköterskan gett råd om 

bland annat sömnproblem till exempel att inte sova hela söndagen för det påverkade 

skolarbetet negativt både måndag och tisdag. 

 
Eleverna har fått råd om fysisk aktivitet, så som att börja med motion eller att fortsätta med 

den sport som redan utövas. Recept på smoothies som kunde tas före eller efter träning var 

också sådana råd som elever fått vid hälsosamtalet. Övriga råd som skolsköterskan givit 
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var när elever har problem med acne, antingen då i form av konkreta råd och tips eller fått 

hjälp med läkarkontakt.  Huvudvärk var också något som eleven fått råd kring och blivit 

hjälpta av. Råd om sömn och stress verkar vara det som eleverna är mest nöjda med över 

att ha fått hjälp med. 
 
 
 
 

Ja, det fick jag. Speciellt råd när det gällde stress, eftersom jag lätt 

blir stressad. Det var väldigt bra råd som jag kunnat använda senare också 

(elev, 4) 

 
I bland funderar eleverna på ett problem och vet inte om det är för stort eller för smått. Då 

är det skönt att gå till skolsköterskan och få höra om det behöver undersökas. Det är skönt 

att bara få prata med någon som förstår. Vissa gånger är det något som skolsköterskan kan 

hjälpa till med bara genom ett råd eller att något konkret görs åt problemet till exempel en 

sårskada. Andra gånger kan det bli hänvisning till hälsocentral för vidare konsultation. 
 

 
 
 
 
 

Tillgänglighet till skolsköterska 
 

 

På frågan om eleverna kan träffa sin skolsköterska i den omfattning de önskar blev svaren 

mycket varierande. Vissa elever uppfattar att skolsköterskan i princip alltid är tillgänglig 

men det framgick även att vissa tycker att mottagningen aldrig är öppen. Att mottagningen 

är stängd vilket till exempel kan bero på att skolsköterskan träffar en annan elev, är på 

möte eller är på en annan skola. Flera uppger att skolsköterskan bara är på skolan någon 

dag i veckan. Av svaren framgår att tillgängligheten till skolsköterska uppvisar stora 

variationer mellan skolor. 

 
Skolsköterskan känns i princip alltid tillgänglig. Hon är där väldigt 

mycket och meddelar alltid via Schoolsoft och genom en lapp på dörren 

om vilka tider hon är där, om hon är upptagen osv. Då vet man när man 

kan gå dit, och är det akut så kan man alltid gå dit (elev 16). 

 
Om skolsköterskan inte är tillgänglig är det mentorn man vänder sig till. Om eleven känner 

att den håller på att bli sjuk under skoldagen vänder sig många till mentorn direkt. Utifrån 

mejlintervjusvaren beror det på att det är mentorn det är lättast att få tag på om det bara 

gäller att meddela att man går hem och inte behöver några råd eller hjälp. En paradox är 

samtidigt att eleverna nämner att det är lärarna som hindrar dem från att gå till 

skolsköterskan under lektionerna. 

 
vissa lärare blir sura om man går från lektionen och inte går dit 

på rasten (elev1). 

 
När lärarna hänvisar eleverna att uppsöka skolsköterskan på sin rast kan det vara många 

elever som söker sig till mottagningen samtidigt och det gör att eleverna kanske inte hinner 

få hjälp. På nästa rast händer samma sak. Schemat upplevs då som ett hinder.  När eleverna 
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har lunch hinner de inte gå förbi mottagningen och när de kommer tillbaka efter lunchen 

har  skolsköterskan   gått  på  sin  lunch.  När  eleverna  slutar  sina  lektioner  så  har 

skolsköterskan gått för dagen. Förslag från eleverna är att skolsköterskan ska vara ute och 

röra på sig på raster och finnas med i matsalen. Vid sådana tillfällen när skolsköterskan är 

synlig kan eleverna prata om problem utan att det blir ”så stort”. 

 
Eleverna beskriver också en faktor som spelar in är var skolsköterskans lokal är belägen i 

skolan. På vissa skolor ligger skolsköterskans mottagning i en annan byggnad än den 

eleven vistas i och då är det svårare att gå till henne, samtidigt ville inte eleverna att 

mottagningen skulle ligga mitt i “smeten” för de ville inte skylta med att de gick till dit. 

Även miljön hos skolsköterskan togs upp som en viktig faktor. Eleven kände sig 

välkommen eftersom det var hemtrevligt med fåtöljer och en lugn miljö. Det uppgavs att 

ibland gick elever till skolsköterskans väntrum bara av den anledningen att det var lugnt 

och “mysigt”. 

 
På gymnasiet är det lätt att bara ”kika förbi” skolsystern vilket underlättar. 

Hon är ofta där och man känner sig alltid välkommen eftersom det är 

hemtrevligt med fåtöljer osv. På högstadiet var det dock mycket svårare 

eftersom hon ofta var upptagen eller borta plus att hennes rum låg i en 

annan byggnad. (elev 14). 
 
 
 
 

Sammanfattning av resultatet 
 

Resultatet visade att eleverna har tilltro till skolsköterskor. Eleverna törs prata om det 

mesta med sin skolsköterska. Ett flertal elever uppgav att det var främst när det gällde 

fysiska bekymmer som man vände sig till skolsköterskan, men samtidigt uppgavs att 

skolsköterskan i många fall var den första kontakten eleven tog även när det gällde att de 

inte mådde bra psykiskt eller hade någon form av problem i familjen eller kompiskretsen. 

De litar på att tystnadsplikten fungerar. 

 
Hur tillgänglig skolsköterskan är varierar väldigt mycket från skola till skola. En del tycker 

att skolsköterskan finns där när det behövs medan andra har svårare att nå henne då 

tjänsten är så liten att skolsköterskan kanske bara är på skolan en dag i veckan eller att 

deras scheman korsar varandra. Placeringen av skolsköterskans expedition har betydelse 

för eleverna. Den bör vara placerad där eleverna vistas men inte allt för centralt så att alla 

ser att eleven går in där. Om mottagningen är trevligt möblerad och har en lugn miljö 

bidrar det till att eleverna lättare söker upp skolsköterskan. En faktor som bidrar till att 

eleverna inte går till skolsköterskan är att lärarna hindrar dem från att gå till henne under 

lektionstid och under rasterna är det kö eller så är skolsköterskan inte där. Informanterna i 

den här studien är väldigt nöjda med den information de fått kring vaccinationen och 

hantering runt den. De har också fått med sig värdefulla tips vid hälsosamtalet som de har 

haft nytta av. 
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DISKUSSION 
 

 
Metoddiskussion 

 

 

En kvalitativ intervjustudie valdes då den kändes relevant för att kunna svara på syftet. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) är fördelen att det ger ett verktyg som tillåter att förstå 

respondenterna tankar som här var skolsköterskans roll i skolan. 
 
 

Att analysera betyder att dela in något i delar eller att separera. Syftet  med analys är 

att kunna   avslöja   meningen   med   intervjufrågan   och   att   tydliggöra bakomliggande 

förutsättningar och därmed nå den underförstådda synen. Att ha valt en bestämd metod för 

analys av intervjumaterialet innan intervjuerna genomfördes hade kunnat underlätta 

analysprocessen, och eventuellt höja kvaliteten på resultatet. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att det är viktigt att överväga, och om det är möjligt att även välja analysmetod 

redan innan man gör intervjufrågor, detta för att analysarbetet ska bli mer lätthanterligt och 

vila på en starkare grund. Bricolage valdes som analysmetod vilket är en intervjuanalys 

som innebär att de verktyg som finns tillhands används (Kvale och Brinkmann, 2009). En 

pilotstudie genomfördes för att se till att intervjufrågorna var genomtänkta och besvarade 

syftet. Efter insamlande av datamaterialet läste författarna intervjusvaren var för sig för att 

skaffa sig ett allmänt intryck av texten därefter vidtog en gemensam diskussion och svaren 

kunde delas in i teman utifrån syftet.  Materialet lästes flera gånger för att informationen 

skulle kunna tolkas adekvat (a.a.). Det noterades både positiva och negativa åsikter från 

informanterna vilka båda redovisas i resultatet. När texten analyserats klart delades svaren 

in i tre teman enligt Kvale & Brinkman (2009). 

 
Beslutet att välja mejlintervjuer kändes helt adekvat då dagens elever ser datorn som ett 

naturligt kommunikationsverktyg. Informanterna kunde svara direkt i formuläret och göra 

det när det passade samt att svaret kunde skickas bara internetuppkoppling fanns oavsett 

geografisk placering. Enligt Bryman (2013) finns det både för- och nackdelar med 

mejlintervjuer. En fördel med denna typ av intervjuer är att informanterna kan ta god tid på 

sig och utvärdera sina egna svar, vilket kan leda till bättre kvalitet i svaren. Dessutom ges 

informanterna tid att formulera sitt svar vilket kan vara både till för- och nackdel. Svaret 

kan bli mer genomtänk men det finns en risk att eleven utelämnar information på grund av 

att inga följdfrågor kan ställas. Ytterligare en aspekt på att använda mejlintervju är att den 

inte tas på lika stort allvar då det inte innebär en personlig kontakt. En fördel med 

mejlintervju är att det är möjligt att spara tid (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003). 

Att göra intervjuer på nätet kan dessutom enligt Tjora (2012) vara praktiskt då 

intervjupersonernas geografiska läge inte har betydelse. 

 
Reabilitet kan vara svår att fastställa i kvalitativ forskning då inte någon mätning görs, utan 

forskaren vill upptäcka ett fenomen (Bryman, 2013). Samma sak med validitet då det inte 

finns färdiga begrepp att mäta med (a.a.).  I den här typen av studie eftersträvas 

tillförlitlighet.  Inom  kvalitativ  forskning  består  tillförlitligheten  av  fyra  delkriterier; 
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trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman 

(2013) skriver att trovärdighet går ut på att forskaren garanterar att undersökningen 

genomförts i enlighet med de regler som finns. Studien har stark trovärdighet i enlighet 

med den första punkten av delkriterierna. Det som bidrar till undersökningens trovärdighet 

är att det ägnats mycket tid till att läsa in litteratur, till konstruktion och utprovning av 

frågeformulär, samt till bearbetningen av datan (Denscombe, 2007). 

 
Överförbarhet handlar om hur pass användbart resultatet är i andra miljöer och situationer. 

Studien är överförbar i en hög utsträckning, då flera informanters svar har undersökts. Där 

igenom har olika tankar och åsikter beaktats. Svaren kommer från både pojkar och flickor i 

olika åldrar och med en stor geografisk spridning. Slutsatsen blir att om man skulle ställa 

samma frågor till en ny grupp med jämbördiga informanter så skulle svaren också bli 

likvärdiga. För att pålitligheten ska garanteras krävs det att forskaren har varit noga i sitt 

arbete när det gäller att redogöra för alla moment i forskningsprocessen, såsom 

problemformulering och urval med mera. I delkriteriet ingår även en bedömning av hur 

pass korrekta slutsatserna är. Pålitligheten iden här studien är varierande. Alla moment i 

forskningsprocessen har beskrivits, dock behöver det forskas mer om slutsatsen då det inte 

finns mycket tidigare forskning i ämnet. På grund av otillräcklig forskning inom ämnet är 

det svårt att veta hur pass riktig slutsatsen är. Pålitligheten är alltså varierande eftersom 

momenten i forskningsprocessen har beskrivits men slutsatsen har inte kunnat styrkas med 

tidigare forskning. Forskarna får alltså inte ha blivit påverkade av sina personliga 

värderingar (Bryman, 2013). 

 
Intervjun kom att omfatta sju öppna frågor och det kan anses rimligt för att motivera 

informanterna att svara. Ett större antal frågor hade kunnat öka trovärdigheten medan en 

ökad tidsåtgång sannolikt hade minskat svarsfrekvensen. De fria uttalandena ger tyngd i 

svaren på studiens frågeställningar. Frågorna är formulerade så att det är lätt att besvara, 

vilket gör att frågeställningarna kan besvaras. Informanterna gavs sju dagar på sig att 

svara. Det gav eleverna tid att hinna svara men inte så lång tid att de skulle glömma att 

skicka svaren. Alla 18 informanter höll utsatt tid. 

 
Inom kvalitativa metoder är det centralt att en människas liv och dennes förståelse är 

beroende av kontexten vilket innebär att resultat från en studie inte automatiskt kan 

överföras till en liknande situation (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

 
Resultatdiskussion 

 

 

Resultatet från intervjuerna i den här studien påvisar att eleverna har förtroende för 

skolsköterskor. De vågar vända sig till skolsköterskor med små och stora problem och litar 

på tystnadsplikten. Tystnadsplikten skapar förtroendefulla möten så hälsa kan bevaras och 

främjas. 
 
 

Skolsköterskan som person har betydelse när det gäller elevernas förtroende där det gäller 

psykiska problem visar resultatet i studien. Skolsköterskan har som del i elevhälsan en 

viktig uppgift att uppmärksamma elevens behov och   hela situation (Nilsson 2013). 

Däremot att gå till skolsköterskan när de behöver konkreta råd eller när det gäller fysiska 

problem, har skolsköterskan som person ringa betydelse utan det är till professionen som 
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sådan eleven vänder sig. När det gäller psykiska problem är det av större betydelse att de 

känner sig trygga med skolsköterskan. Folkhälsomyndigheten (2014) skriver i sin rapport 

att den psykosomatiska ohälsan bland unga ökar nationellt sett, elever med psykiska och 

somatiska besvär som till exempel nedstämdhet och huvudvärk är 2014 har fördubblats de 

senaste tjugo åren. En del elever väljer att inte gå till skolsköterskan eftersom de känner 

att de inte har tillräckligt bra kontakt. Det kan bero på att de inte har träffats mer än vid 

hälsosamtalet men en del elever har inte hunnit med det besöket ännu då det nyligen 

börjat på en ny skola. En del väljer därför att gå till exempel till sin mentor efter som det 

är  någon  de  träffar  mer  eller  mindre  dagligen  och  därför  har  bättre  kontakt  med. 

Förslaget från eleverna i enkäten om att  skolsköterskan ska vara  synlig  på  skolan  är 

mycket bra. Det medverkar till att  skolsköterskan blir känd som person och kontakter 

lättare tas. Om eleven känner att den håller på att bli sjuk under skoldagen var det flera 

som skulle gå till sin mentor. Tolkningen blir att det är det enklaste alternativet och har 

inget  med  elevens  relation  till  skolsköterskan att  göra.  Känner man sig sjuk vill man 

bara hem. Däremot har eleverna inget emot att gå till skolsköterskan vid andra tillfällen. 

 
Studiens resultat visar att elever känner förtroende för fler yrkeskategorier i skolan. De 

som eleverna lyfter fram är bland annat kuratorn. Slutsatsen som kan dras av de svaren är 

att kuratorn har kunskap inom vissa områden som gör att det är mer lämpligt för eleverna 

att vända sig till den yrkeskategorin. Bor, Brace, Ebner- Landy& Gill (2002) betonar hur 

viktigt samarbetet är mellan kurator och skolsköterska. Framförallt av den anledningen att 

skolsköterskan    har    tonvikten    på    elevens    fysiska    hälsotillstånd    men    att    det 

överlappar kuratorns mer psykiskt inriktade, vilket kräver att de har ett gott samarbete. 

 
I studien av Van der Moeren, Willemsen och Hellström-Muhli (2008) visade det sig att 

eleverna önskade sig en skolsköterska som tar emot elever som vill komma in och prata 

och ha någon som lyssnar, visar omsorg och tillit. I studien där elevers tankar om 

skolsköterskans roll i skolan stöds denna uppfattning då flertalet elever uttryckte att de såg 

de spontana besöken som värdefulla då de kunde få diskutera problem hos någon vuxen 

som lyssnade och hade tid. Genomgående i studien var det samtalet med skolsköterskan 

som ansågs betydelsefullt. Skolsköterskan använder kommunikation för att tydliggöra och 

motivera elever. Travelbee (2001) beskriver för att kunna uppnå omvårdnadsmål är det en 

förutsättning att skolsköterskan och eleven tolkar varandra  rätt  och  förstår  varandra. 

Även Eriksson (2002) betonar hur viktigt det är att vara tillgänglig, till förfogande och 

att vara intresserad av elevens värld. 

 
Eleverna beskriver att de träffar skolsköterskan vid hälsosamtal eller vid den öppna 

mottagningen,  vilket  överensstämmer  med  Skolverkets  studie  som  har  besvarats  av 

2945 elever i årskurs 6-9. Rubriken på deras undersökning är “ Elevhälsa – Elevers behov 

och skolans insatser”. Resultatet där var att 93 % har tillgång till skolsköterska och 50 % 

av dessa har träffat henne (Skolverket, 2015).   Det stärks ytterligare av Borups 

undersökning 2004 där eleverna kände att hälsosamtalet blev bra om de kunde inverka på 

innehållet och det fanns tid att prata om problem utan att bli avbrutna. Skolsköterskan 

skulle lyssna och inte prata så mycket själv. Att skolsköterskan lyssnade noggrant och 

frågade om elevens hälsa och gav bra råd ansågs viktigt (Borup, 2004). Tillgång till öppen 

mottagning är ett krav i skollagen. Skolhälsovårdens mottagningsverksamhet är en del i ett 

generellt förebyggande och hälsofrämjande arbetet (Hillman, 2011). 
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Eleverna träffar skolsköterskan vid vaccination och hälsosamtal. Eleverna i denna studie 

tillfrågades   i   intervjun   om   de   tycker   att   de   fått   tillräckligt   med   information 

kring vaccinationen och om de uppfattat situationen som bra. Det som framkom var att 

eleverna tycker  att  skolsköterskan  gett  tillräcklig  information  inför  vaccinationen  och 

att  momentet varit positivt och kändes tryggt. Vilket är positivt då ett flertal studier har 

visat att barn som känner   oro   eller   rädsla   inför   vaccinationen   upplever   en   högre 

nivå   av   smärta   (Noel, Chambers, McGrath & Klein, 2012; Kelly & Young, 2005). 

Något som skolsköterskan även bör ta i beaktande är att den kulturella bakgrunden kan 

påverka elevens beteende när den utsätts för smärta (Czarnecki, Turner, Doellman, Wrona 

& Reynolds, 2011). I Austvoll- Dahlgren och Helseth (2010) studie visar det sig om 

skolsköterskan gav bra förklaringar med för och nackdelar till varför man ska vaccineras 

sig samt efter det gav kvalificerade rekommendationer så hjälper det vårdnadshavare att ta 

beslut. Om skolsköterskan även kan visa pålitliga webbsidor uppskattas det. 
 

 

I den här studien svarar informanterna att de har fått bra information inför vaccinering och 

de känner stor trygghet att gå till skolsköterskan. Även de som känt sig rädda var nöjda 

då de fick ta med en kompis eller någon annan de litade på till vaccinationstillfället. I 

studien av Hwang och Nilsson (2010) lyfts den enskilda elevens förmåga fram och hur 

skolsköterskan kan stärka den och ge förutsättningar för att klara andra svåra situationer i 

framtiden. Elwes och Simnet (2005) menar att patientundervisning handlar om att både 

teoretisk och praktisk förståelse kan skapas. Baeyer, Marche, Rocha och Salomon (2004) 

studie visar att om skolsköterskan informerar eleven före och under vaccinationstillfället 

så kommer det att vara till  nytta  vid  andra  besök  hos  sjukvården.  Minnet  av  ett  gott 

omhändertagande hjälper vid andra smärtsamma upplevelser. Något som kanske skulle 

kunna hjälpa en del elever som är stickrädda var att ge något sött för att lindra smärtan 

enligt Kassab, Royshouse, Fowler och Foureur (2012). På skolsköterskemottagningar är 

det vanligt att eleven får ett glas saft efter vaccination både för att eleverna upplever det 

positivt och att det är smärtlindrande. Eriksson (2002) förklarar om skolsköterskan ska 

kunna förmedla trygghet krävs det både kunskap om både den inre och yttre 

trygghetsdimensionen det gäller både hos sig själv och hos eleven. För att skapa trygghet 

krävs båda dimensionerna. Det innebär att skolsköterskan har ett omvårdnadsansvar att se 

till hela elevens situation. En medvetenhet bör även finnas hos skolsköterskan att både 

inre och yttre faktorer kan påverka omvårdnadsarbetet i att kunna förmedla trygghet (a.a) 

 
Hälsoenkäten som skolsköterskan använder som verktyg vid hälsosamtalet har stor 

betydelse för hur eleverna upplever sig sedda och hur de tar till sig informationen. Detta 

stöds av Golsäter, Sidenvall, Lingfors, & Enskär (2011) studie. Även Hillman (2010) 

beskriver hälsosamtalet som en möjlighet att se elevernas individuella behov, fånga upp 

och identifiera problemområden. Eleverna i den här studien beskriver att skolsköterskan 

vid hälsosamtalet givit  tips  om  sömn,  recept  på  smoothies,  hur  man  motverkar  stress 

och  givit  tid  till skolläkaren. Hur stress motverkas var också något som skolsköterskor 

givit råd om både vid hälsosamtal  och  andra  samtal  vilket  uppskattades  av  eleverna. 

Persike & Seiffge-Krenke (2012) ser i sin studie att skolan tillsammans med höga 

prestationskrav  från  föräldrar  och familj var största orsaken till stressen. Det var krav 

från föräldrarna på att uppvisa bra resultat som var främsta anledningen till stress, men 

samtidigt uppvisade eleverna en god förmåga till att kunna hantera de ökade kraven (a.a). 

Elever som fick socialt stöd hemifrån sänkte sin stressnivå markant.   Studien visade på 

vikten av tala med andra om hur skolan gick, vilket ansågs kunna sänka stressnivåerna 
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påtagligt (Baqutayan, 2011). Det var intressant då det stämmer bra överens även med 

Borups undersökningar som kom fram till att 62 % följer skolsköterskan råd och 75 % av 

eleverna har självständigt kommit fram till ett beslut till förändring under hälsosamtalet 

samt att 11 % av eleverna återkommer till skolsköterskan för fler råd (Borup & Holstein, 

2004). 

 
En  del  elever  upplever  att  skolsköterskan  har  för  lite  tid  på  skolan,  vilket  inte 

var    överraskande. Elevhälsans uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, 

men Skolinspektionen har nyligen bedömt att bemanningen i elevhälsan är bristfällig i 

vissa   skolor.   Det   kan   innebära   en   patientsäkerhetsrisk   till   exempel   genom   att 

skolsköterskan  inte  hinner  rekvirera  tidigare  skolhälsovårdsjournaler  (Socialstyrelsen, 

2014). En studie som gjorts visar att skolsköterskans tillgänglighet påverkar möjligheten 

att identifiera hälsoproblem. Om problemen kan identifieras kan det leda till att eleverna 

är mera i skolan och kan tillgodogöra sig undervisningen bättre (Guttu, Keehner-Engelke 

& Swanson, 2004). En reflektion i denna studie var hur skolsköterskan ska kunna hinna 

allt då förväntningarna på tjänsten är höga från många  olika  parter  i  skolan. 

Skolsköterskan  ska  ofta  vara  delaktig  i  möten,  ingå  i  olika grupper till exempel i 

arbete med Likabehandling och Värdegrund. I studien framkom det att eleverna uppfattar 

skolsköterskornas tillgänglighet väldigt olika. Några elever beskrev att skolsköterskorna 

på deras skolor sällan eller aldrig var där. Skolsköterskans  tjänst  är  ofta  inte  så  hög 

procentuellt  i  förhållande  till  antalet  elever  på skolan.  I  en  studie  av  Kirchofer, 

Telljohann, Price, Dake och Ritchie (2007) efterforskades vilka åsikter vårdnadshavarna 

har om vad skolan erbjuder för olika former av hälso- och sjukvård. Övervägande delen av 

vårdnadshavarna ansåg att tillgång till en heltidsarbetande skolsköterska  på  skolan  är 

viktigt eller extremt viktigt, och att skolan bör garantera att följa det. De flesta 

vårdnadshavarna var till och med beredda att betala mer skatt för att få heltidsanställd 

personal   inom   elevhälsan   (a.a.).   I   den   här   studien   beskriver   en   del   elever   att 

tillgängligheten av skolsköterskan är för låg och skulle därför vilja att tjänsten utökades. 

Även de eleverna som upplevde tillgängligheten som god skulle inte ha något emot att 

skolsköterskans tjänst utökades. 

 
Något som var förvånade i den här studien var att eleverna känner sig hindrade av lärarna 

när de vill gå till skolsköterskan. En fundering var om det beror på att pedagogerna inte 

har en tydlig bild av vad skolsköterskan eller elevhälsan har för roll på skolan. Hylander 

(2011) har forskat i hur olika professioner i skolan ser på varandras yrken. I Hylanders 

studie blev resultatet att lärarna beskrev elevhälsan, där skolsköterskan ingår, som ett team 

som existerar utanför deras normala verksamhet. Däremot uttalade lärarna förväntningar 

på att något skulle hända   när   ett   ärende   togs   upp   av   elevhälsoteamet.   Pedagoger 

har   en   relativt   stor självständighet vad gäller det vardagliga elevvårdande arbetet. Det 

är viktigt att all personal tillsammans jobbar som en enhet för att stödja lärandet och 

undanröja hinder för elevens möjlighet att lära och utvecklas (a.a). 

 
Eleverna  i  denna  studie  beskriver  ett  behov  av  att  kunna  gå  till 

skolsköterskemottagningen utan att behöva ha ett konkret ärende. Golsäter (2012) 

beskriver hur viktig skolsköterskans roll är som ett viktigt stöd för eleverna och att genom 

det spontan besöket tidigt fånga upp ohälsa. Rektorn på skolan måste vara tydlig med 

att  skolsköterskan  och  elevhälsan  har stort bidrag till elevens hälsa och utveckling och 

måste därför ges möjlighet att uppsöka dessa professioner under skoldagen utan att bli 
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ifrågasatta.I rapporten Elevhälsa – elevers behov och skolans insatser understrycks vikten 

av att skolans rektorer behöver utveckla och utarbeta tydliga riktlinjer för elevhälsans 

arbete och att det framförallt är det förebyggande och hälsofrämjande insatserna som 

stärks (Skolverket, 2015). 

 
Ytterligare en reflektion är hur mycket skolsköterskans arbete fokuserar på eleven utifrån 

ett patogent perspektiv, det vill säga med ett sjukdomstänkande i botten. Det framkom i 

denna studie att  eleverna ansåg det som självklart att vända sig till skolsköterskan när det 

gällde fysiska krämpor. Ett omvänt förhållande skulle vara att arbeta med generella frågor 

utifrån ett salutogent perspektiv, det vill säga hälsofrämjande. Vilket ska vara det en av 

de viktigaste områdena skolsköterskan ska arbeta med, förebyggande och hälsofrämjande 

där  hälsosamtalet  är  ett  viktigt  verktyg.  Att  skolan  ska  arbeta  hälsofrämjande  står  i 

skollagen (2010:800). 

 
I den här studien framkommer det att skolsköterskorna som eleverna träffar jobbar 

förebyggande genom hälsosamtalen och att medverka i utbildning i klasserna, till exempel 

isex och samlevnadsundervisning. Genom hälsosamtalen kan skolsköterskan fånga upp 

problem i ett tidigt stadium så det inte behöver bli så komplicerat. Om skolsköterskan inte 

känner att kunskapen i området räcker till kan hjälp tas från övriga i elevhälsoteamet. 

Brener, Wheeler, Wolfe, Veron-Smiley och Caldart-Olson (2007) reflekterar i sin studie 

över att få skolsköterskor har möjlighet att tillhandahålla förebyggande tjänster. Det kan 

göras genom att skolsköterskorna får högre tjänstgöringsgrad. En annan studie konstaterar 

att fördelningen av omvårdnadsresurserna på skolorna i olika kommuner inte är rättvist 

fördelade. Omvårdnaden ligger i otakt med dagens bevis på behov av omvårdnad i skolan 

(Cotton, Brazier, Hall, Lindzay, Marsh, Polnay & Sim Williams, 2000). Alla inom 

elevhälsan är samstämmiga i att arbetet ska vara hälsofrämjande men, fortfarande söks 

problemet hos eleven och man försöker förklara detta genom diagnoser. Guvå (2009) 

beskriver i sin studie att detta problem kan förklaras genom att det finns få “kartor” eller 

metoder för salutogent arbete. En bra start är att skolan definierar skillnaden mellan 

förebyggande   och    hälsofrämjande    arbete    efter    som    begreppen    ofta   jämställs. 

”Hälsofrämjande arbete är som att arbeta med skolans jordmån, i syfte att skapa 

förutsättningar för lärande”, säger Guvå,(2013). Betydande faktorer för en stödjande miljö 

för hälsa i skolan är elevers upplevelser av och chanser till medverkan i skolans. Elever 

som får förståelse för sitt eget lärande och utveckling och känner möjlighet att inverka på 

sitt eget läge får en ökad känsla av sammanhang. Detta i sin tur leder till hälsofrämjande 

faktorer (Warne, 2013, Partanen, 2012). Eleverna kan i enlighet med KASAM hitta 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i skolans stödjande miljö. Satsa på hälsa är 

det viktigaste insatserna som elevhälsan kan göra (Lindgren, 2014). 

 
I resultatet av den här studien beskriver eleverna en vilja att ta emot den information de 

får till exempel under hälsosamtalet.   Detta är en förutsättning, för om inte eleven är 

intresserad av hjälp är det mycket svårt att arbeta vidare.  Det här styrks av Antonovsky 

(2005) som menar att om eleven förstår det sammanhanget som den lever i upplevs det att 

det finns en möjlighet att påverka sin livssituation. När eleven upplever sitt liv som 

meningsfullt uppstår bättre möjligheter att inneha en god hälsa (a.a.). Här kan 

skolsköterskan finnas som ett stöd för eleven att finna sammanhang, meningsfullhet och 

hanterbarheten i livet.  I en studie av Taylor (2004) framkommer det att eleverna har 

fördelar av Antonovskys teori och styrker deras förebyggande  faktorer  för  att  lättare 
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hantera  svåra  situationer  som  dyker  upp  under  livets gång. Att lyckas i skolan är den 

största skyddsfaktorn för att klara sig bra i fortsatta livet (Skolverket, 2013). Alla elever 

ska kunna få tillgång till en god utbildning och må bra och de elever som mår bra och har 

en positiv framtidstro blir en tillgång för samhället (Milerad & Lindgren, 2014). 
 
 
 

Det visar sig i studien att eleverna har åsikter om var skolsköterskan är placerad i skolan. 

Det får inte vara svårt att ta sig till mottagningen och rummets estetik är viktig. Detta 

ligger till grund för att eleven ska känna sig bekväm i mötet med skolsköterskan. 

Mottagningen får inte heller ligga för centralt då andra elever kan se vilka som söker 

skolsköterskan. Bishop (2010) påvisar i sin forskning att miljö inverkar på upplevd hälsa. 

Stor betydelse har vilken färg eller konst som miljön inreds med. Växter och naturliga 

inslag är lugnande och ger ett välkomnande intryck. Välbefinnande ökar genom kontakt 

med naturen hos barn, oavsett ålder (a.a.). Annan forskning visar att ungdomar vill att 

mottagningar ska vara hemlika och mysigt möblerade med bekväma möbler (Tivorsak, 

Britto,  Klostermann,  Nebrig  och  Slap,  2004).      Larsson,  Ekebergh,  Johansson  och 

Sundler (2014) och Borup (2000) visar i sin forskning att en positiv atmosfär runt 

skolsköterskan ligger till grund hur relationen ser ut. Därför är en välkomnande miljö runt 

skolsköterskan en hälsofrämjande omvårdnadshandling. 
 

 
 
 
 
 

Konklusion och kliniska implikationer 
 

 

Tankar som väckts under studiens gång har visat hur komplex skolsköterskans roll är. 

Skolsköterskan ska vara allt från trygghetsperson till rådgivare i det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet. Som klinisk implikation uifrån denna studie visar att tillgängligheten 

har stor betydelse för hur god relation kan byggas upp mellan skolsköterskan, eleverna och 

skolans övriga personal. Det är viktigt att skolsköterskan får möjlighet att presentera sin 

roll i skolan så eleverna vet till vem de ska vända sig till och med vad för frågor. Genom 

att skolsköterskan rör sig ute i korridorer och på skolgården skapas möjligheter för elever 

för spontana möten och bygga framtida relationer, vilket ökar elevernas trygghet. 
 

 
 
 
 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
 

Det finns få studier med elevperspektiv på skolsköterskans roll i skolan och därmed blir 

slutsatsen att andra forskare behöver gå vidare med detta. Svar på hur eleverna ser på 

skolsköterskans roll i skolan skulle kunna göra att arbetet fokuserar på elevernas behov. 

Detta för att skolsköterskan finns på skolan för elevernas skull. 
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Hej! 

Tack för att du visar intresse för att delta i vår studie. Studien handlar om att vi vill undersöka vad 
du vet om skolsjuksköterskans arbete och hennes roll inom elevhälsan. 

 
Vi som vill undersöka detta ämne heter Ann-Catrine Carlsson och Eva Larsson och arbetar redan 

som skolsköterskor men läser på Skövde högskola en 60 poängs kurs för att bli ännu bättre i 

yrket.  I kursen ingår det att skriva en magisteruppsats och vi har valt ämnet utifrån att vi vill 

genom ditt och de andra svarande få en bild av hur elever ser på skolsköterskan arbete. Svaren kan 

leda till förbättrad mottagning av elever i framtiden. 

 
Nedan följer lite information som du ska känna till innan du bestämmer dig om du vill vara med i 

studien eller inte. 

 
Från och med att du har mottagit det här mejlet så ber vi dig att svara på frågorna inom en vecka 

(7 dagar). Svaren mailar du tillbaka till den adress som följer nedan. Om du behöver mer än en 

vecka, kontakta någon av oss så löser vi det. 

 
Du kommer att vara helt anonym i studien. Ditt namn kommer inte att finnas med i 

undersökningen, och inte heller namnet på den skola du går i. Allt material kommer förstöras efter 

att uppsatsen är avslutad och godkänd. 

 
Eftersom det är ett examensarbete kan det publiceras offentligt t ex i biblioteksdatabaser. 

Du har rätt att när som helst under studiens gång avbryta din medverkan. Om du inte längre vill 
vara med så är det bara att skriva det i ett mail till oss. 

 
Om du redan nu har bestämt dig för att du inte längre är intresserad av att delta i studien, vänligen 

skriv det i ett mail till oss. 
 

Om du undrar över något så är det bara att du skickar ett mail till någon av oss. 

Ann-Catrine Carlsson Eva Larsson 

d13annka@student.his.se a13evala@student.his.se 
 
Handledare för studien är: 

 

 
 
Maria Brovall, sjuksköterska, filosofie doktor, docent på Högskolan i Skövde. 

maria.brovall@his.se 

mailto:d13annka@student.his.se
mailto:d13annka@student.his.se
mailto:maria.brovall@his.se
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Samtyckesblankett 
 
 

Här med ger jag mitt medgivande till att delta i en mejlintervju som undersöker vad jag vet om 

skolsjuksköterskans arbete och hennes roll inom elevhälsan. 

Jag har blivit informerad om att deltagandet är frivilligt och jag när som helst kan avsluta 
medverkan utan att utsättas för några krav eller påtryckningar. 

 
 
 
 

 
……………………………………………………. 

Namn 

 
……………………………………………………. 

Vårdnadshavares namn om eleven inte är myndig 
 

 
 

……………………………………………………. 

Mejladressen jag nås på 

 
…………………………………………………… 

Ort och datum 
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Hur ser du på skolsköterskans roll? 
 

Intervjufrågor för undersökning i Skolsköterskeprogrammet, Skövde Högskola vt-15. 

Tack för din medverkan! 

 
Är du kille eller tjej? 

· Kille 
· Tjej 

· Jag definierar mig inte med något ovan 

 
Ålder? 

 
Vem skulle du vända dig till? 

 
Tänk dig en dag när all personal finns på skolan. Du mår inte bra och vet inte riktigt vad du ska göra - vem 

skulle du vända dig till? 
 

 
 
 

Känner du att du kan prata om det som är viktigt för dig under hälsosamtalet? 

 
Du ska erbjudas att träffa skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 4, 7 alternativt 8 samt första året på gymnasiet. 

På hälsosamtalet får du väga och mäta dig och ni pratar om din livssituation, hur du äter, sover och tränar mm. 
 

 
 

Har du förtroende för din skolsköterska? 

 
Skolsköterskan har tystnadsplikt och får inte föra ditt problem vidare utan din tillåtelse. Vilka frågor/problem 

skulle du ta upp med din skolsköterska? Vad skulle du inte ta upp? 
 

 
 

Fick du några råd eller tips under hälsosamtalet som du senare har använt dig av? 

Om du inte känner förtroende för din skolsköterska - vem vänder du dig till och varför? 

Vad kan eventuellt hindra dig från att söka upp skolsköterskan? 
Skriv fritt vad du tänker 

 

 
 
 

Under din skoltid har du träffat din skolsköterska samband med vaccinationer: 
 

- fick du relevant information? 

- Kände du dig trygg och fick det stöd du behövde i samband med vaccinationen? 

– var det något som kunnat gjorts annorlunda? 


