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Sammanfattning    

  

Nästan alla barn och unga går i skolan från 6 till 18 års ålder. Skolan är därför en viktig 

arena i det hälsofrämjande arbetet. Skolsköterskan är den enda i skolan som förutom 

lärarna träffar varje elev regelbundet. Skolsköterskan är därigenom en nyckelperson i 

skolans hälsofrämjande arbete. Därför är det viktigt att undersöka deras egna 

uppfattningar och erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet. 

Syftet är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet i 

grundskolan 

Sex skolsköterskor intervjuades. Analysen genomfördes med manifest kvalitativ 

innehållsanalys. 

Skolsköterskors erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet i grundskolan är att arbetet 

underlättas av strukturella verktyg, att skolsköterskors personliga sätt att arbeta är 

betydelsefullt, att det är viktigt att möta behov även på klass- och skolnivå, att samarbetet 

med familjen är en nödvändig förutsättning samt att tydlig ledning och organisation i 

skolan är betydelsefulla. 

Resultatet bekräftar fynden i de tidigare sparsamma undersökningar som gjorts. Behoven 

av framtida studier bör fokuseras mot de olika behov som finns avseende ålder, kön och 

social ojämlikhet. Rektors engagemang för att stödja arbetet bör granskas. Nationella 

övergripande riktlinjer för skolsköterskorna hälsofrämjande arbete bör skapas. 

 

Nyckelord: Skolsköterskor, hälsofrämjande arbete, kvalitativ forskningsansats, 

innehållsanalys, vårdvetenskap. 
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INLEDNING 

De flesta barn och unga går i skolan från 6 till 18 års ålder. Skolan är därför en viktig arena i 

det hälsofrämjande arbetet, eftersom man kan nå alla med hälsobudskap på ett sammanhållet 

sätt. Skolsköterskan är den enda i skolan som förutom lärarna träffar enskilda elever 

regelbundet i samband med hälsoundersökningar, rutinkontroller och drop-in besök.  

 

Skolsköterskan är oftast ensam i sin profession i skolans värld (Morberg, 2008; Clausson, 

2008). Det kan innebära att förhållningssätt och utveckligstänkande i arbetet blir en utmaning 

och till och med problematiskt, inte minst i ett multiprofessionellt område som hälsofrämjande 

arbete. Skolsköterskans erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet i grundskolan står i centrum 

för denna uppsats.  

 

I bakgrunden tecknas en bild av skolsköterskans roll i det hälsofrämjande arbetet i skolan. 

 

 

BAKGRUND 

Internationellt perspektiv 

Hälsa 

När FN organet WHO (Världshälsoorganisationen) bildades 1948 infördes ett bredare synsätt 

på hälsa som fenomen. Tidigare hade hälsa inneburit främst att inte vara sjuk, att inte ha någon 

diagnos. Med WHOs hälsodefinition ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp” lyftes välbefinnandet fram, 

att må bra (WHO 1948). Under snart 70 års tid har definitionen kritiserats från olika 

utgångspunkter, men ingen bättre definition har föreslagits som ett flertal kan enas om 

(Nordenfelt, 1996).  

 

Hälsa i ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär att man har möjlighet att ”må bra” och leva det 

liv man önskar och genomföra de stora eller små livsprojekt som varje individ önskar för att ha 

känslan av att leva ett gott liv. För att hälsa ska råda måste individen ha förmåga till så väl 

rörelse och aktivitet som stillhet vila och en god livsrytm, men även en känsla av mening och 

sammanhang. Individens möjlighet till delaktighet är viktig för möjligheten att kunna ta ansvar 

för och påverka sin hälsosituation. Att individen görs delaktig ger individen ökade möjligheter 

att göra hälsofrämjande val. Vårdandet kännetecknas av att vården är öppen och följsam inför 

individens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Hälsofrämjande arbete  

När WHO lät strukturera teorier kring och erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet genom 

”First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 21 november 1986”, öppnades 

ett nytt forskningsområde (World Health Organisation, 1986). 

 

Grundtanken är att möjliggöra för människor att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. 

Fem aktionsområden anges: a/ bygga en hälsoinriktad samhälls-politik, b/ skapa stödjande 

miljöer, c/ stärka insatser på lokal nivå, d/ utveckla personliga färdigheter, e/ utveckla hälso- 

och sjukvården i hälsofrämjande riktning. Det hälsofrämjande arbetet sker utifrån tre 

perspektiv; det individuella, samhällsperspektivet och det kontextuella, vilket också brukar 

benämnas arena perspektivet (Green & Tones, 2010). 



 

 

2 

 

Nya kunskaper och framtidsperspektiv har samlats, där exempelvis betydelsen av samarbete 

inom alla samhällssektorer och hållbarhet i vidtagna åtgärder har betonats (The Jakarta 

Declaration on Health Promotion into the 21 st Century, 1997). Övergripande konferenser om 

hälsofrämjande arbete har följts upp av internationella konferenser inom olika delområden, till 

exempel; Fysisk aktivitet och folkhälsa (The Toronto Charter for Physical Activity, 2010).  

 

Ett centralt synsätt är således att använda olika samhällsarenor, till exempel i skolan, i det 

hälsofrämjande arbetet. Detta arbete sker i en multiprofessionell samverkan för att minska 

inflytande av riskfaktorer och främja inverkan av skyddsfaktorer - friskfaktorer. Särskilda 

folkhälsoområden lyfts fram, till exempel fysisk aktivitet och mental hälsa (Hall & Elliman, 

2003; Blair, Stewart-Brown, Waterston & Crowther 2003). Specifika sårbara grupper ur 

befolkningen lyfts också fram samt variationen mellan olika grupper i befolkningen (Marmot, 

2015). 

 

Hälsofrämjande skola 

Barnens hälsa i skolan, särskilt den mentala hälsan, påverkar lärandeprocessen i hög grad 

(Boman, 2016). Det finns ett starkt samband mellan hälsa under skolåren och framtida hälsa 

eftersom skolåren är den tid i livet då åtskilliga levnadsmönster skapas för framtiden. 

Hälsofrämjande insatser i skolan har effekter på hälsan i ett livslångt perspektiv och ska 

genomsyra hela skolkulturen. Därför har WHO initierat ett samarbete för Hälsofrämjande skola 

(Jones & Furner, 1998). I ett internationellt perspektiv har åtskilliga studier genomförts 

av skolhälsovårdens betydelse för det hälsofrämjande arbetet i skolan (Connell, Turner & 

Mason, 1985; Whitmore, 1985). Eftersom det svenska perspektivet i både organisation och 

arbetssätt skiljer sig från skolhälsovården i USA och i Europa, kan man knappast genomföra 

tillförlitliga jämförelser. 

 

Svenskt perspektiv 

I Sverige går ungefär 1.4 miljoner barn och unga till skolan varje dag och tillbringar en stor del 

av dygnets vakna timmar i skolan. Den svenska skolans organisation och arbetssätt gör den till 

en central arena som har goda möjligheter att förebygga ohälsa och främja hälsa. Detta kan 

uppnås genom att i hälsosamtalen underlätta för individen att göra hälsosamma val och på så 

sätt påverka levnadsvanor hos barn och ungdomar. Framgångsrikt hälsofrämjande arbete 

bedrivs i nära samverkan mellan olika intressenter. I skolan handlar det om framför allt 

skolledning, lärare, övrig personal, elever, föräldrar och olika organisationer, till exempel 

idrottsrörelsen.  Det hälsofrämjande arbetet i skolan går i stor utsträckning ut på att motverka 

riskfaktorer och främja skyddsfaktorer för skolbarnens hälsa (Svanström, 2002). För att bättre 

kunna förstå det hälsofrämjande arbetets innehåll redovisas här innebörden av begreppen 

riskfaktorer och skyddsfaktorer. 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer är förhållanden som i forskning har visat sig öka risken för ohälsa, riskbeteenden 

eller problem. Det kan vara en egenskap, ett förhållande, en händelse eller en process som ökar 

risken för ohälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Statens folkhälsoinstitut (2013) har 

påtalat vikten av att tidigt fånga upp dessa barn innan de är på väg in i ett negativt beteende.  

Skyddsfaktorer  

Skyddsfaktorer är det som ökar möjligheterna att behålla en god hälsa. Goda fysiska, kognitiva 

och sociala egenskaper, så som att vara populär bland kompisar och att ha en god relation till 
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sina föräldrar har visat sig vara betydelsefulla. En trygg vuxen kan vara en skyddsfaktor för 

barn som växer upp i socialt belastade miljöer (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Enligt 

Antonovsky (2007) är känslan av sammanhang – KASAM en mycket viktig faktor för hälsa. 

Det räcker inte med att undvika olika påfrestningar.  

Individen måste även kunna hantera sitt liv i med- och motgångar och göra det bästa av 

situationen/tillvaron. Tillvaron görs sammanhängande genom att den blir begriplig, hanterlig 

och meningsfull. 

 

Elevhälsan 

I skollagen (SFS 2010:800) föreskrivs att de medicinska, psykologiska, sociala och 

specialpedagogiska insatserna ska organiseras i en samlad elevhälsa. Inom Elevhälsan arbetar 

skolläkare, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagog. Rektor har ett 

övergripande ansvar för elevhälsans arbete. Elevhälsan ska ses som ett verktyg i skolans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 

mål. 

 

Nyligen har det rapporterats att det svenska skolsystemet inte fungerar tillfredställande när det 

gäller att skapa en bra skolmiljö och att resultaten i den svenska skolan sjunker. Skolledarna är 

ålagda att driva det hälsofrämjande arbetet, men vet inte alltid hur de ska prioritera och 

genomföra arbetet (Persson, 2016). Skolhälsovården kan genom sina olika insatser främja en 

hälsosam miljö och livsstil som är avgörande för hur eleverna lyckas med sina studier men även 

lyckas med att leva ett gott liv (Milerad & Lindgren, 2014). 

 

Socialstyrelsen och Skolverket (2014) har gemensamt utvecklat Vägledning för elevhälsan som 

beskriver hur elevhälsans arbete kan leda till en hälsofrämjande skolutveckling men även hur 

hinder kan undanröjas för enskilda elevers lärande. I Vägledning för elevhälsan tas skydds- och 

riskfaktorer upp. Målet för skolsköterskans förebyggande åtgärder är att minska riskfaktorers 

inflytande, men också stärka individens skyddsfaktorer för att minska risken för ohälsa. 

Skolsköterskans hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av att kunna identifiera, stärka 

och ta hänsyn till individens egna resurser för att främja sin hälsa och göra hälsosamma val som 

kan förebygga ohälsa och sjukdom. Skolsköterskan ska ha ett salutogent förhållningssätt och 

bidra till att öka individens tilltro till den egna förmågan. 

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Eleverna ska erbjudas 

hälsobesök med allmänna kontroller. Vid dessa besök kan skolsköterskan tidigt identifiera 

hälsotillstånd, tillväxt, utvecklig och inlärning. Hälsosamtalet innehåller undersökningar av 

screeningkaraktär för att tidigt kunna upptäcka tillväxtavvikelser, syn- eller hörselnedsättningar 

samt skolios (sned rygg). Hälsosamtalen ger skolsköterskan en möjlighet till att bygga upp en 

relation till varje elev, vilket kan vara värdefullt om eleven senare får problem eller svårigheter. 

Genom samverkan md vårdnadshavare och skolans personal kan skolsköterskan ge värdefull 

kunskap om hälsosamma levnadsvanor och vilka faktorer som kan bidra till hälsa eller ohälsa 

för individen. Skolsköterskan ansvarar även för att erbjuda varje elev vaccinationer enligt 

Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram. 

 

Syftet med en samlad elevhälsa, där elevhälsans olika professioner samverkar, är att den ska 

resultera i beslut om specialpedagogiska åtgärder för elever med speciella behov. Utbildning är 

en viktig faktor för elevens framtida möjligheter. Elever med låga eller ofullständiga betyg i 

grundskolan riskerar i större utsträckning att få psykosociala problem. Vägledningen beskriver 

hur elevhälsan kan arbeta med särskilt stöd, bedömningar och utredningar.   
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Skolsköterskan 

Skolsköterskor har funnits i den svenska folkskolan sedan början av 1920 talet. De fick tidigt 

självständiga arbetsuppgifter inom det förebyggande hälsoarbetet. Skolsköterskan är den enda 

som förutom lärarna träffar alla elever i skolan i samband med hälsokontroller och hälsosamtal. 

Skolsköterskan är anställd inom skolan, vilket innebär primärkommunalt huvudmannaskap. 

 

Rektor är skolsköterskans närmaste arbetsledare, förutom i frågor av medicinsk art, där 

skolsköterskan har ett eget ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen för 

medicinalpersonal. Skolsköterskans chef är elevhälsochefen. Skolsköterskans arbete i Sverige 

skiljer sig från de flesta andra länder genom att det är en integrerad del i skolans verksamhet.  

 

Skolsköterskan är den inom elevhälsan som har minst antal elever per veckotimme och är 

därigenom den som har mest närvaro i skolan. Det finns inga normtal för skolsköterskans tid 

inom skolan, men man brukar räkna grovt med 400 elever per heltidstjänst. Motsvarande grova 

normtal för skolläkare är mer än 4000 elever.  Arbetet inom elevhälsans medicinska insats 

(skolhälsovården) styrs av skollagen och målet är att följa elevernas utveckling, förbättra deras 

kroppsliga och själsliga hälsa samt att främja sunda levnadsvanor hos dem.   

 

Skolsköterskans hälsofrämjande roll 

Enligt Socialstyrelsen & Skolverket (2014) ska skolsköterskan i sitt hälsofrämjande arbete, 

främja och bevara hälsan med fokus på det friska. Skolsköterskan kan förhindra och förebygga 

riskerna för ohälsa genom hälsofrämjande arbete på både grupp- och individnivå. 

Skolsköterskans arbete är att se och bekräfta barnet, få barnet att känna sig värdefull, få känna 

sig omtyckt och accepterat. Detta är en del av det salutogena förhållningssättet som främjar 

hälsa. Skolsköterskan träffar alla barn på skolan vid olika tillfällen och både de rutinmässiga 

kontrollerna, vaccinationerna och hälsosamtalen ger skolsköterskan en unik möjlighet att 

uppmärksamma eleven, ge beröm och bygga en god relation Självkänslan stärks av 

uppskattning, bekräftelse och uppmärksamhet, vilket ger barnet en positiv bild av sig själv och 

då kan en trygg identitet skapas (Svaleryd, 2010). 

 

Hälsobesök 
Enligt skollagen ska elever erbjudas regelbundna hälsobesök hos skolsköterskan. I vägledning 

för elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014) beskrivs vad hälsobesöken ska innefatta 

och när dessa kontroller är lämpliga att genomföra.  

 

Hälsobesöken ska innehålla: 

 Bedömning av elevens allmänna hälsotillstånd 

 Tillväxt och utveckling  

 Bedömning av barn med problem att nå skolans mål 

 Samtal om hälsan med skolsköterskan (Hälsosamtal) 

 

Hälsosamtal 

Hälsosamtalet har en central roll i skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Syftet med samtalen 

är att genom frågor och diskussion kartlägga barnets livssituation och identifiera både skydds- 

och riskfaktorer och på viket sätt de påverkar barnets hälsa. Hälsosamtalet ska fokusera på 

elevens resurser och styrkor och skolsköterskan kan här vägleda barnet att göra hälsosamma 

val som gör det möjligt att förbli hälsosamma även som vuxen (Arnesdotter, Olander & 

Ragneskog, 2008).  
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Utgångspunkten för hälsosamtalet inom skolhälsovården ska vara elevens styrkor och 

svagheter, men med syftet att eleven ska bli medveten om sin egen hälsa och eventuella 

hälsoproblem. Eleven ska ges möjlighet att diskutera sin hälsa och sin skolsituation och skapa 

en relation till skolsköterskan, vilket kan öka elevens motivation att själv ta del av den egna 

hälsoprocessen. Ett hälsoverktyg i form av en hälsoenkät och en hälsoprofil kan understödja ett 

elevcentrerat hälsosamtal genom att skapa en gemensam utgångspunkt för samtalet baserat på 

elevens egen upplevelse av sin situation. Hälsosamtalen hos skolsköterskan kan därför ses som 

en intervention inom det hälsofrämjande arbetet (Golsäter, 2012). 

 

 

Tidigare forskning 

Undersökningar av skolsköterskornas egna erfarenheter och mer specifikt av det 

hälsofrämjandearbetet inom svensk skolhälsovård är sparsamma. Däremot kommer frågan upp 

i flera mer övergripande undersökningar under senare år (Lundquist, 2008; Ljunggren, 2019, 

Clausson & Morberg, 2012). I en doktorsavhandling har dock Marie Golsäter (2012) undersökt 

frågan mer detaljerat. Därför kommer Golsäters avhandling att vara en utgångspunkt i 

diskussionsavsnittet i denna uppsats. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Skolans miljö kan vara avgörande för barnens uppväxt och förmåga till att göra hälsosamma 

val i livet. Ohälsa hos barn är ett viktigt fokusområde för det nationella folkhälsoarbetet. Detta 

eftersom individens levnadsmönster och vanor grundläggs i tidig ålder. Att upptäcka 

riskfaktorer i tid kan vara avgörande för individens möjlighet att undvika fortsatta problem i 

vuxen ålder.  

Elevhälsans syfte är att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet och stärka 

användandet av evidensbaserad praktik inom elevhälsan. Vägledning för elevhälsan är 

omfattande och ger på så sätt stor frihet i hur den implementeras i skolsköterskan arbete, 

vilket både har för och nackdelar eftersom det också kan innebära att skolhälsovården inte blir 

likvärdig och att elevhälsoarbetet kan skilja sig åt mellan skolorna. 

 

Skolan är en viktig arena för hälsofrämjande arbete bland barn och ungdomar, ofta med effekter 

i ett livslångt perspektiv. Skolsköterskan är genom sin yrkesroll och sitt arbetssätt en 

nyckelaktör i detta arbete. Eftersom det finns förhållandevis få undersökningar om 

skolsköterskornas egna uppfattningar om hinder och fungerande metoder för det 

hälsofrämjande arbetet har vi valt att formulera följande syfte. 

 

SYFTE 

Att beskriva skolsköterskors egna erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet i grundskolan.  

 

METOD 

Val av metod 

Kvalitativ forskningsstrategi har ett tolkande förhållningssätt som möjliggör förståelse av 

subjektiva upplevelser, uppfattningar och erfarenheter av en företeelse eller ett fenomen som 

en grupp av människor kommer i kontakt med, i yrkeslivet. För att kunna beskriva 
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skolsköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta hälsofrämjande valdes därför 

kvalitativ metod.  

 

Datainsamlingen genomförds med semistrukturerade intervjuer av skolsköterskor. Studiens 

design var induktiv, explorativ och deskriptiv. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna var att informanterna arbetade på en låg- och mellanstadieskola, samt att 

de hade minst ett års erfarenhet som skolsköterskor. För att få en nyanserad bild genom 

intervjuerna tillfrågades tre skolsköterskor som arbetade i en liten kommun och fyra 

skolsköterskor som arbetade i en storstadskommun.  

 

Chefen för elevhälsan kontaktades via mejl/telefon (bilaga 1). Chefen fick ta del av 

informationsbrevet till informanterna. Sedan chefen lämnat sitt godkännande kontaktades de 

sju utvalda sjuksköterskorna. Av de sju kontaktade skolsköterskorna valde sex att delta i 

undersökningen som informanter, tre från glesbygd och tre från storstad.  

 

Kontaktuppgifter till författarna och ansvarig handledare på Högskolan i Borås lämnades på 

förhand och fanns med i informationsbrevet. Ett informationsbrev är ett brev som skickas ut till 

deltagare i en studie för att öka deras kunskap och ge dem information om studiens syfte och 

de etiska aspekterna i studien (Graneheim & Lundman, 2012).  

 

De sex informanterna upplystes före intervjun i informationsbrev om studiens syfte, att 

deltagande var frivillig med rätt att avbryta deltagandet när som helst, att allt material var 

konfidentiellt och att det insamlade materialet endast var tillgängligt för forskarna i just denna 

studie samt att materialet förstördes när uppsatsen var godkänd.  Vid presentationen av resultat 

med belysande citat användes nummer som inte kan hänföras till intervjupersonens namn och 

identitet.   

 

Intervjuer 

En intervjuguide med semistrukturerade frågor skapades och användes som ett stöd för 

genomförandet av intervjuerna (Trost, 2010). Huvudfrågan ”Hur upplever du det 

hälsofrämjande arbetet inom skolhälsovården?” var konstruerad utifrån syftet. Som tillägg till 

huvudfrågan fanns några följdfrågor och introduktion för att öppna för en bra dialog i trevlig 

och vänlig atmosfär.  

 

De två författarna samordnade strategierna, men intervjuerna fördelades mellan de två och 

genomfördes enskilt med varje intervjuperson.  

För var och en av de sex intervjupersonerna bokades en tid som skulle innebära möjlighet till 

ett ostört samtal. Datainsamlingen skedde genom enskilda, semistrukturerade intervjuer enligt 

intervjuguiden. Följdfrågor för förtydliganden om uttalanden ställdes under intervjuernas gång. 

Följdfrågor kan ställas i semistrukturerade intervjuer och ordningsföljden för hur frågorna ställs 

kan ändras under intervjuns gång (Graneheim & Lundman, 2012). Under intervjuerna lämnades 

gott och tid och utrymme för spontana funderingar vid varje fråga. Varje intervju tog 30 – 40 

minuter. 

Samtliga intervjuer bandades och transkriberades ordagrant i nära anslutning till intervjun. 
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Analysprocess 

Analysen av textinnehållet i de transkriberade intervjuerna utfördes inom ramen för manifest 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2012). En sådan analys innebär att endast det som 

står i texten tolkas.  

Texterna från de transkriberade intervjuerna lästes noggrant flera gånger för att få en känsla av 

helheten. Därefter markerades meningsbärande enheter som motsvarade syftet. Dessa 

meningsbärande enheter kondenserades därefter, vilket innebar att meningarna kortades ner 

men att budskapet i meningen behölls. Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna 

genom att markera med ett eller flera ord som beskrev kärnan i det kondenserade. Vi valde att 

använda olika färgkoder för att kunna identifiera skillnader och se likheter mellan olika 

meningar och deras innehåll. 

Efter diskussion och jämförelser grupperades likartade koder i mer generella underkategorier. 

Dessa fördes samman i mer övergripande kategorier som redovisas i resultatavsnittet (Tabell 

1). Resultatet redovisas tillsammans med citat från intervjupersonerna för att ge resultatet en 

tydligare och mer uppenbar giltighet för läsaren. Intervjupersonerna kodades med 

förkortningen” Ip” följt av en siffra mellan ett till sex. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har fastställt fyra etiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagare ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan.  Samtliga deltagare ska också informeras om studiens syfte och upplägg. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en studie/undersökning, ska ha rätt att själva 

bestämma över sin medverkan.  

Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtycke erhölls från intervjupersonerna i samband 

med att de valde att boka tid för intervju. Samtycket kontrollerades även i samband med 

intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet beaktas genom att intervjumaterialet har förvarats där bara forskarna 

har haft tillgång till materialet och på så sätt har informanterna behållit sin integritet. Även 

personuppgifter från deltagarna ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Eftersom studien innebar att intervjua skolsköterskor, behövdes inte etikprovning göras enligt 

SFS 2003:460 2§, eftersom studien genomfördes inom ramen för högskoleutbildning. 

Skolsköterskorna fick skriftlig information om studiens syfte. De fick information om att 

deltagandet var frivilligt och att de själva gör valet genom att ställa upp på en intervju. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna svarade på frågorna i intervjuerna. 

Nyttjandekravet beaktades då Skolsköterskorna fick information om att materialet endast 

kommer att användas för ändamålet. 

 

 

  



 

 

8 

 

RESULTAT  

I analysen av data från denna undersökning, vars syfte var att beskriva skolsköterskors 

erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet i grundskolan, framkom fem kategorier. Dessa 

redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. De fem kategorierna som framkom i analysen tillsammans med respektive 

underkategorier. 

 

Skolsköterskorna i denna undersökning beskrev att: 

 
Kategorier Underkategorier 

1. Det hälsofrämjande arbetet på individnivå 

underlättas av de strukturella verktyg som 

finns 

 

 Hälsokontroller och hälsosamtal 

upplevs som viktiga verktyg i det 

hälsofrämjande arbetet 

 Motiverande samtal kan vara ett bra 

verktyg för att göra hälsosamtalet 

ännu mer hälsofrämjande 

2. Skolsköterskans personliga sätt att arbeta 

har stor betydelse i det hälsofrämjande 

arbetet   

  

 

 

 Att kunna lyssna in den enskilda 

elevens behov upplevs som 

grundläggande i det hälsofrämjande 

arbetet 

 Man måste ha ett genuint intresse, 

engagemang och flexibilitet i mötet 

 Den öppna mottagningen (drop in) 

upplevs som viktig, mottagning på 

elevens villkor 

 

3. Det är angeläget att kunna möta de 

hälsofrämjande behoven som varierar stort 

på klassrums- och skolnivå 

(populationsnivå) 

 Det är stor variation i behov av 

hälsofrämjande arbetet i olika 

klasser, mellan flickor och pojkar 

och mellan olika skolor och 

skolformer 

 Att kunna samarbeta med lärare och 

personal i skolans övriga elevhälsa  

 Att kunna samarbeta med 

organisationer och föreningar utanför 

skolan. 

4. Samarbetet med familjen är en nödvändig 

förutsättning för det hälsofrämjande arbetet 

 
 

 Att vara lyhörd för familjens behov 

och önskemål 

 Att kunna avsätta tid för samtal med 

föräldrarna 

 

5. En tydlig ledning och organisation i 

skolan är viktiga förutsättningar för 

framgång i det hälsofrämjande arbetet 

 

 Rektorn upplevs ha en stor betydelse 

för de prioriteringar och den 

stimulans som behövs i arbetet 

 Tydliga nationella riktlinjer för det 

hälsofrämjande arbetet upplevs att de 

saknas 
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1. Det hälsofrämjande arbetet på individnivå underlättas av de strukturella verktyg som 

finns 

 

Skolsköterskornas erfarenheter av betydelsen av att använda strukturella verktyg i det 

hälsofrämjande arbetet handlar i stor utsträckning om de lagstadgade hälsobesöken; 

hälsokontrollerna och hälsosamtalen.  

 

Hälsokontrollerna är ett regelbundet återkommande moment som innebär kontroll av syn, 

hörsel, längd, vikt och ryggar. Upplevelsen är att dessa moment utgör bra tillfällen att lära känna 

varje enskild elev för att kunna inleda diskussioner om hälsan. 

 

”Jo, men man har ju naturligtvis de här vanliga hälsokontrollerna när man 

fångar upp och lära känna eleverna och de lär känna mig så att vi kan komma 

igång och prata om hälsan, det som är bra och det som är dåligt” (Ip1) 

 

Vid hälsosamtalen kan man resonera lite djupare om hälsan och där kan man förklara att eleven 

själv har möjlighet att påverka sin hälsa och sitt mående. Hälsosamtalet beskrivs som ett 

förtroligt samtal mellan skolsköterskan och eleven. Ett samtal som blir relationsbyggande och 

ofta resulterar i att eleven känner att de kan gå till skolsköterskan om de får problem eller har 

funderingar kring sin hälsa och sitt mående. Skolsköterskorna upplever att man får en 

helhetsbild av elevens hälsa och välbefinnande. Samtalsmetoder som exempelvis Motiverande 

samtal lyfts fram som betydelsefull metodutveckling. 

 

2. Skolsköterskans personliga sätt att arbeta har stor betydelse i det hälsofrämjande 

arbetet   
 

Att vara lyhörd och lyssna in vad barnet vill förmedla, anses vara en grundläggande 

förutsättning för framgångsrikt hälsofrämjande arbete, upplever skolsköterskorna.  Att visa 

ett genuint intresse och äkta omtanke för hur barnen mår, att bry sig om och följa upp är 

egenskaper och förhållningssätt som lyfts fram. 

 
”mycket är att man intresserad och nyfiken och liksom kan se varje elev och kan 

vara här och nu och fånga upp saker som, ja saker som liksom, som de kommer 

med, precis då, för att det är ju inte alltid att det är så att allt kommer på 

hälsosamtalet”. (Ip2) 

 
Den öppna mottagningen (drop-in) lyftes också fram som exempel på skolsköterskans 

personliga sätt att arbeta, viktigt för att skapa förtroende hos eleverna och ge en känsla av att 

skolsköterskan arbetar för deras bästa. ”Allt från skoskav till självmordstankar” användes för 

att karaktärisera vad som kan dyka upp vid drop in. Från små enkla problem till jättelika 

bekymmer, inkörsport till att främja skyddande faktorer och motverka riskfaktorer. 

 

3. Det är angeläget att kunna möta de hälsofrämjande behoven som varierar stort på 

klassrums- och skolnivå (populationsnivå) 

 

Upplevelsen av att arbeta hälsofrämjande inte bara på individnivå utan även på populationsnivå 

lyftes fram, eftersom behov av hälsofrämjande arbetet varierar mellan olika klasser och mellan 

olika skolor. Men vissa hälsofrågor är å andra sidan generella och kanske åldersspecifika.  
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”Vad är viktigt i alla klasser och skolor? Ja det är till exempel frukost och sömn, 

så kan man få ihop det till liksom en cirkel att det påverkar varandra, skola och 

fritid, och att alla barn faktiskt kan påverka det själva. Det är viktigt att få barnen 

att själva förstå att det är dom som kan påverka sin hälsa och hur de mår och hur 

de har det”. (Ip4)  

 

Samarbete är viktigt, både med lärare och övrig personal i skolan, men även med övriga 

professioner inom elevhälsan. För att lyckas med det hälsofrämjande arbetet på populationsnivå 

krävs samarbete med organisationer och föreningar utanför skolan. Detta samarbete är 

erfarenhetsmässigt nödvändiga förutsättningar för ett bra resultat. Skolsköterskor som är 

drivande och skapar olika egna projekt både i skolan och utanför skolan, kan nog förekomma, 

men hindras vanligen av brist på disponibel tid. Bland annat av detta skäl upplevdes samarbetet 

som en nyckelföreteelse i det hälsofrämjande arbetet på populationsnivå. 

 

4. Samarbetet med familjen är en nödvändig förutsättning för det hälsofrämjande arbetet 

 

Att ha goda relationer med elevernas föräldrar upplevs som en nödvändig förutsättning för att 

kunna arbeta hälsofrämjande. Det är viktigt att barnen känner att både föräldrar och 

skolsköterskan jobbar mot samma mål och stöttar eleven i att göra hälsosamma val. 

 

”Känner barnet att det är tryggt mellan skola och förälder så blir det tryggt för 

barnet och då hänger det liksom inte i luften vad skolsköterskan säger”. (Ip5) 

 

Skolsköterskorna upplevde att förutsättningen för att kunna nå dessa goda samarbeten måste 

skolsköterskan vara lyhörd för familjens behov och önskemål och kunna avsätta tid för samtal 

med föräldrarna. 

 

5. En tydlig ledning och organisation i skolan är viktiga förutsättningar för framgång i 

det hälsofrämjande arbetet 

 

Rektorn och chef för all verksamhet i skolan och leder och fördelar arbetet i den enskilda skolan. 

Rektor upplevs ha en stor betydelse för de prioriteringar som måste göras i det hälsofrämjande 

arbetet och upplevs också kunna ge stimulans i arbetet. Vidare upplevs stort behov av tydliga 

riktlinjer för det hälsofrämjande arbetet, både lokalt i skolan och nationellt, exempelvis från 

Skolverket och Folkhälsomyndigheten. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen för denna studie genomfördes med hjälp av intervjuer av enskilda 

skolsköterskor, men hade mycket väl även kunnat genomföras med hjälp av datainsamling med 

hjälp av fokusgrupper (Halkier, 2010).  Fokusgruppsintervjuer hade kunnat bidra med 

ytterligare aspekter, då interaktionen mellan deltagarna kan främja nyansering som inte 

framkommer på samma sätt i en individuell intervju.  Eftersom de sex intervjupersonerna kom 

från två geografiskt åtskilda områden (glesbygd och storstad) var det dock svårt att få dem 

samlade på en och samma gång för fokusgruppdiskussion.  
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Samtliga sjuksköterskor var intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter och de 

resonerade gärna kring sitt eget arbete under intervjuns gång. Det var även lätt att ställa 

följdfrågor och göra förtydliganden under intervjun, vilket gjorde att vi fick ingående 

beskrivningar av hur de arbetade hälsofrämjande. Författarna saknar tidigare erfarenhet av att 

genomföra intervjuer för kvalitativ forskning, vilket kan ha påverkat intervjuernas innehåll och 

djup. Vi anser dock att informanterna svarat ärligt på frågorna, vilket ökar grad av giltighet och 

trovärdighet. 

 

Inom kvalitativ forskning utgör giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet fyra 

kvalitetskriterier som kan öka trovärdigheten för studiens resultat. Giltighet beaktades genom 

att resultatet var i enighet med studiens syfte och det som var avsett att undersökas. 

Tillförlitligheten beaktades genom att studien dokumenterades och att tillvägagångssättet 

förklarades i metodbeskrivningen. Överförbarheten beaktades vid urvalet av intervjupersoner. 

Delaktighet beaktades under intervjuerna.  

 

Denna undersökning handlar uteslutande om erfarenheter hos verksamma skolsköterskor vid 

låg- och mellanstadieskolor. Man bör längre fram även undersöka erfarenheterna hos 

skolsköterskor vid högstadieskolor och gymnasieskolor, där man kan förvänta att ytterligare 

aspekter kommer fram. Hälsofrämjande arbete bland tonåringar har en lite annan inriktning än 

bland 6 – 12 åringar. 

 

En undersökning som denna av erfarenheter av ett visst arbetsmoment i skolsköterskornas 

arbete kan ligga till grund för formulering av relevanta frågor i framtida enkätundersökningar 

bland skolsköterskor. I en sådan undersökning kan man specifikt undersöka skillnader i det 

hälsofrämjande arbetet mellan skolsköterskor i olika delar av landet och städer och landsbygd 

samt andra strukturella skillnader som kan ha med skolans ledning och styrning att göra, till 

exempel kommunala skolor och friskolor samt skillnader vad avser storlek på skolorna. 

 

Resultatdiskussion  

Skolsköterskornas erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet i grundskolan innehåller tre 

övergripande aspekter;  

 

 utnyttja strukturella och organisatoriska förutsättningar som redan finns 

 betona skolsköterskornas lyhördhet för elever och förmåga till samverkan med 

föräldrarna   

 lyfta fram det hälsofrämjande arbetet på både individ- och populationsnivå. 

  

Detta är i linje med resultaten i de tidigare ganska sparsamma undersökningarna i ämnet. 

 

De strukturella och organisatoriska aspekterna innehåller bland annat de lagstadgade 

hälsoundersökningarna som innebär att skolsköterskorna träffar samtliga elever med 

regelbundna intervall.  Vid dessa individuella möten kan skolsköterskorna öppna för samtal 

kring hälsa och hur man förbättrar hälsan, något som Markkula & Hellström Muhli (2013) 

beskriver i en kvalitativ metasyntes om den svenska skolsköterskans hälsofrämjande arbete. De 

menar att skolsköterskans uppgift är att vara både vägledande och stödjande, men framför allt 

inspirerande till att göra hälsosamma val i livet.  

 

En av Markkula & Hellström Muhlis (2013) synpunkter är hur skolsköterskans hälsofrämjande 

arbete kan tydliggöras för att få en bättre måluppfyllelse. De skriver att skolsköterskan 
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förväntas vara skolans hälsoexpert, men att det verkar som om de inte har tillräckligt med tid 

för att leva upp till dessa förväntningar. De föreslår att den enskilda skolsköterskans arbete 

inom det hälsofrämjande arbetet på skolan behöver prioriteras, specificeras och definieras på 

såväl nationell som lokal nivå. 

 

Rektorer är ofta tydliga med att det hälsofrämjande arbetet ska prioriteras, men de är inte lika 

tydliga med hur det ska genomföras, menar Markkula & Hellström Muhli (2013). Det tycks 

saknas riktlinjer för innehåll i och implementering av skolsköterskornas hälsofrämjande arbete. 

På det nationella planet är detta en uppgift för Skolverket och Folkhälsomyndigheten, vilket 

också framhålls i denna undersökning. 

 

Eleverna värdesätter att skolsköterskan visade lyhördhet för den enskilda elevens behov 

(Golsäter, 2012). Skolsköterskan kan genom att visa sig intresserad, lyssna och visa förståelse 

för det som påverkar livssituationen hos eleven öka förutsättningen för ett fungerande 

hälsosamtal. Eleverna vill känna sig delaktiga och respekterade samt få möjlighet att redogöra 

för och reflektera över den egna hälsan. Att få förtroende för skolsköterskan bedöms vara en 

avgörande faktor för om eleven vill söka stöd och hjälp av skolsköterskan vid ett senare tillfälle, 

menar Golsäter (2012). Detta stämmer bra med fynden i denna undersökning. Hälsosamtalen 

hos skolsköterskan kan därför ses som en intervention inom det hälsofrämjande arbetet 

(Golsäter, 2012). 

 

Motiverande samtal används ibland som metod vid hälsosamtalen, något som också lyfts fram 

i denna undersökning. Det är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att 

underlätta förändringsprocesser (Socialstyrelsen, 2016). En förändringsprocess startar när en 

person börjar ifrågasätta sitt nuvarande beteende. Tillsammans kartlägger man hur beteendet 

påverkar det vardagliga livet. Detta kan motivera en förändringsprocess. MI innebär vägledning 

istället för styrning, att lyssna mer än säga till vad som bör göras (Miller & Rollnick, 2013).  

 

Hälsosamtalen hos skolsköterskan kan ses som en intervention inom det hälsofrämjande arbetet 

(Naidoo & Wills, 2009).  

 

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) används ibland som metod vid 

hälsosamtalen. Det är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att 

underlätta förändringsprocesser. (Miller, Rollnick & Butler, 2011, Miller & Rollnick, 2013).  

 

Syftet med MI är att främja motivation och beteendeförändring. Metoden har influerats av 

teoretisk modell som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika stadier. 

Enligt denna startar en förändringsprocess när en person börjar ifrågasätta sitt nuvarande 

beteende. Ambivalensen ses som en nödvändig faktor för förändring och MI handlar om att 

undersöka och främja denna. Tillsammans kartlägger man hur beteendet påverkar det 

vardagliga livet. Detta kan motivera en förändringsprocess. MI innebär vägledning istället för 

styrning, dans snarare än brottning, att lyssna mer än säga till vad som bör göras. MI är 

samarbetsinriktad, framkallande och respektfull inför patienternas autonomi (Socialstyrelsen, 

2016). 

 

För att lyckas med det hälsofrämjande arbetet krävs det att det finns ett gott samarbete mellan 

familj och skolsköterska och att föräldrarna är delaktiga i sina barns skolgång och 

hälsoutveckling (Clausson & Morberg, 2012). Detta är en aspekt som också lyfts fram i denna 

undersökning. Flera av skolsköterskorna poängterade att det krävs samarbete med föräldrarna 

om man ska lyckas med det hälsofrämjande arbetet. Barn i låg och mellanstadiet är små och 
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deras levnadsvanor styrs mycket av hur föräldrarnas levnadsvanor ser ut. För att kunna lyckas 

med exempelvis hälsosammare matvanor krävs det att föräldrarna förstår och hjälper sina barn 

med detta. 

 

Skolsköterskornas hälsofrämjande arbete är såväl individinriktat som populationsinriktat. 

Skolsköterskan är därför en viktig aktör i folkhälsoarbetet som sker på populationsnivå (Jones 

& Furner, 1998). De olika behoven av arbete i olika grupper (flickor och pojkar, skolor, 

bostadsområden) bör lyftas fram (Marmot, 2015) och ett mer specialdestinerat hälsofrämjande 

arbete behöver utvecklas, enligt fynden i denna undersökning. Även om undersökningen är liten 

i sin omfattning kunde vi se skillnader mellan hur skolsköterskorna arbetade i storstad jämfört 

med mindre ort. Skolsköterska i storstadsområden, och främst des som jobbade i socialt hårt 

belastade områden, kände att de kunna göra stor skillnad för barnen med sina hälsofrämjande 

insatser. 

 

Både samhället och den enskilda eleven har mycket att vinna på att det hälsofrämjande arbetet 

utvecklas och knyts an till evidensbaserad kunskap (Milerad & Lindgren, 2014). 

Skolhälsovården är ett område där varje skolsköterska har möjlighet att utforma sitt arbete efter 

eget huvud, men att det finns en vinst i att man i högre utsträckning än nu gör det på ett likartat 

vetenskapligt sätt, till exempel genom nationella riktlinjer. 

Det är viktigt att det hälsofrämjande arbetet inom skolhälsovården utvecklas och att forskning 

sker, så att de insatser man gör har effekt, sett ur ett både hälsofrämjande och även ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv (Arnesdotter, Olander och Ragneskog, 2008). 

 

 

SLUTSATSER 

Våra övergripande slutsatser är att fynden i denna undersökning inte motsägs på någon punkt 

av de tidigare ganska sparsamma undersökningarna i ämnet och inte heller i den 

folkhälsovetenskapliga litteraturen i stort, som redovisas i bakgrundskapitlet. Det framkommer 

heller inte några helt nya aspekter.  

 

Därför är värdet av denna studie att kunskaperna om skolsköterskornas hälsofrämjande arbete 

ytterligare konsoliderats genom beskrivningen av deras egna erfarenheter.  

 

Därigenom kan vi också peka på några specifika behov av framtida utvecklingsarbete där 

kunskapsläget kan uppfattas vara speciellt svagt. 

 

 Skolsköterskans hälsofrämjande arbete måste relateras mer specifikt till elevernas olika 

åldersgrupper, olika behov för flickor och pojkar, regionala och lokala skillnader samt 

relaterat till skolform. 

 

 Ledarskapets (rektors och elevhälsochef) betydelse för prioriteringar och stimulans i 

skolsköterskornas hälsofrämjande arbete bör studeras och specificeras närmare. 

 

 Nationella evidensbaserade riktlinjer för skolsköterskorna hälsofrämjande arbete bör 

utvecklas. 
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Bilaga 1 

 

 
 2016-03-04 

 

 

 

Till chef för elevhälsan i Götene kommun 

 

Vi är två studenter som har valt att skriva om skolsköterskans hälsofrämjande arbete i vårt 

examensarbete i omvårdnad. Vi önskar intervjua skolsköterskor för att belysa deras upplevelser 

och erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med elever i låg- och mellanstadiet.  

 

Vi undrar nu om det finns möjlighet att intervjua 3-4 av de skolsköterskor som idag jobbar i 

låg- och mellanstadiet och har erfarenhet av att jobba som skolsköterska. Vi önskar utföra denna 

intervju genom att träffa Skolsköterskorna på deras arbetsplatser eller på annan plats som de 

anser vara lämplig. Intervjun kommer att ta mellan 45-60 minuter. Deltagandet är frivilligt och 

skolsköterskan bestämmer själv om hen vill delta. 

 

Bifogat med detta brev finns två dokument, ett informationsbrev till skolsköterskorna med 

information om studiens upplägg och syfte samt ett dokument som innehåller de frågor vi önska 

ställa till skolsköterskorna. 

 

Om Du godkänner att vi får ställa dessa frågor vore vi tacksamma för om Du kan 

vidarebefordrar detta mail till de skolsköterskor som kan vara aktuella att intervjua. 

 

 

Tack på förhand 

 

Anna Nazarzadeh och Emma Hasselqvist 

   

 

 

 

 

 

 

  

Student 

Emma Hasselqvist 

Leg. Distriktssköterska 

Högskolan i Borås 

Institutionen för 

Vårdvetenskap 

S160612@student.hb.se 

070-922 70 03 

Student 

Anna Nazarzadeh 

Leg. Sjuksköterska 

Högskolan i Borås 

Institutionen för 

Vårdvetenskap 

S143652@student.hb.se 

073-953 71 45 

 

Handledare 

Laura Darcy 

Lektor i vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

Institutionen för 

Vårdvetenskap 

Laura.Darcy@hb.se 

033-4354717 

 

mailto:S160612@student.hb.se
mailto:S143652@student.hb.se
mailto:Laura.Darcy@hb.se
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Bilaga 2 

 
 2016-03-04 

 

Till skolsköterskor i låg- och mellanstadiet i Götene kommun 

 

Vi är två studenter som nu skriver vår kandidatexamen i omvårdnad. Vi har valt att skriva om 

skolsköterskans hälsofrämjande arbete i låg-och mellanstadiet. 

Vi har varit i kontakt med chefen för elevhälsan, för att få tillstånd att kontakta Dig och fråga 

om Du vill dela med Dig av Dina erfarenheter av att arbeta som skolsköterska. 

 

Studiens syfte 

Syftet med vår studie är att belysa hur skolsköterskan arbetar hälsofrämjande i låg- och 

mellanstadiet, med utgångspunkt från hälsosamtalen i förskoleklass samt i åk 4. 

 

Hur kommer intervjun att genomföras? 

Intervjuerna kommer att genomföras på Din arbetsplats eller på annat ställe so Du finner 

lämpligt. Du väljer själv om Du vill delta i studien. Studiens frågor finns bifogade med detta 

mail. Om Du väljer att delta önskar vi att Du återkommer med förslag på tider då du kan ställa 

upp på en intervju. Intervjun kommer att ta 45-60 minuter. 

 

Frivillighet 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och Du kan välja att avbryta när som helst utan särskild 

förklaring. 

 

Hantering av Din information 

Allt material kommer att hanteras med sekretess. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av 

insamlat material och materialet kommer bara att användas till denna studie. 

 

Vi hoppas att Du väljer att delta i vår studie. Dina svar kan bidra med information om hur viktig 

skolsköterskans roll är i det hälsofrämjande arbetet. 

 

Om Du har frågor, tveka inte, utan hör av Dig till oss! 

Kontaktuppgifter finner Du nedan. 

 

Vänliga hälsningar  

Emma Hasselqvist och Anna Nazarzadeh  

 

 

Student 

Emma Hasselqvist 

Leg. Distriktssköterska 

Högskolan i Borås 

Institutionen för Vårdvetenskap 

S160612@student.hb.se 

070-922 70 03 

Student 

Anna Nazarzadeh 

Leg. Sjuksköterska 

Högskolan i Borås 

Institutionen för Vårdvetenskap 

S143652@student.hb.se 

073-953 71 45 

mailto:S160612@student.hb.se
mailto:S143652@student.hb.se
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Bilaga 3 

 
 

 2016-03-04 

Frågor till skolsköterskan verksam i FSK-åk 6 

 

1. Vilken/ vilka utbildningar har Du utöver grundutbildningen till sjuksköterska? 

 

2. Hur lång erfarenhet har Du som skolsköterska? 2-10 år 

 

3. Hur många elever/skolor har Du ansvar för? 

 

4. Hur arbetar Du hälsofrämjande? 

 

5. Hur upplever du att arbeta på det sättet? 

 

På vilket sätt är det hälsofrämjande? Hälsosamtalet- vad vill jag titta på.  

 

 Vad anser Du vara den viktigaste förutsättningen/redskapet för att kunna jobba 

hälsofrämjande? 

 

 Vad anser Du vara den viktigaste egenskapen hos skolsköterskan för att bygga goda 

relationer med eleverna på skolan? 

 

 Vad har ni inom elevhälsan fokus på? Hur är balansen mellan förebyggande och 

hälsofrämjande arbete kontra mer individuella insatser som utredning och 

diagnosticering för elever med skolsvårigheter? 

 

 Vad behöver ni inom elevhälsa utveckla för att främja lärandet och öka 

måluppfyllelsen? 

 

 Vad kan skolan och elevhälsan gemensamt göra just i er skola som skulle göra stor 

skillnad för alla elevers lärande och utveckling? 

 

 Vad tror Du är den störta utmaningen för elevhälsan? 

 

 Hur upplever Du riktlinjerna för elevhälsan? 

 

Med vänliga hälsningar 

Student 

Emma Hasselqvist 

Högskolan i Borås 

Institutionen för Vårdvetenskap 

S160612@student.hb.se 

070-922 70 03 

Student 

Anna Nazarzadeh 

Högskolan i Borås 

Institutionen för Vårdvetenskap 

S143652@student.hb.se 

073-953 71 45 

mailto:S160612@student.hb.se
mailto:S143652@student.hb.se
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Bilaga 4. Exempel på tabell från analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Ja..jag tänker att 

allt det vi gör är 

ju hälso-

främjande. Om 

man tittar på 

basprogrammet 

...när jag träffar 

barnen då på.... 

dom besöken 

som ingår i 

basprogrammet.. 

i förskoleklass 

är det synen, jag 

menar, då 

undersöker vi så 

att de ser, det är 

också.. jag 

menar ser dom 

inte så får de 

ingen bra 

framtid om de 

inte får hjälp 

med det...Och 

där pratar vi 

också trivsel och 

frukost… hur 

man är en bra 

kompis….lite 

friskvård.. alltså 

vi pratar med 

barnen om det 

här alldagliga, 

vardagliga för 

att få ett bra liv. 

Basprogrammet 

med 

hälsosamtalet är 

en av de 

hälsofrämjande 

insatserna. 

Skolsköterskan 

pratar med 

eleven. 

Del av 

skolsköterskans 

planerade arbete 

Hälsofrämjande 

Arbete 

Basprogrammet 

som grund för 

det 

hälsofrämjande 

arbetet. 

 

Första delen av analysprocessen var att hitta meningsbärande enheter, det vill säga uttalanden i 

intervjuerna som beskriv liknande erfarenheter. Dessa uttalande grupperades och 

kondenserades ner till en erfarenhet som kunde grupperas inom samma kategori. 
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Bilaga 5 Exempel på tabell från analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
”När jag pratar i 

klasserna, både 

kring 

vaccinationer 

och när jag 

pratar 

frukost…ibland 

går jag runt i 

klasserna, jag 

försöker göra det 

vid varje 

terminstart och 

då försöker jag 

liksom…. Vad är 

viktigt? Ja det är 

frukost, eller 

sömn, frukost, 

skolan, 

fritidsaktivitet. 

Så kan man få 

ihop det till 

liksom en cirkel 

att det påverkar 

varandra och att 

de faktiskt kan 

påverka det 

själva.” 

Undervisning 

information i 

klass. 

Hälsofrämjande 

på gruppnivå.  

Konsekvenser 

och vinster av 

egna val. 

Val som 

stärker 

elevernas 

hälsa på 

gruppnivå 

Valbar riktning Övriga 

hälsofrämjande 

insatser 

 

Första delen av analysprocessen var att hitta meningsbärande enheter, det vill säga uttalanden i 

intervjuerna som beskriv liknande erfarenheter. Dessa uttalande grupperades och 

kondenserades ner till en erfarenhet som kunde grupperas inom samma kategori.
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