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Sammanfattning    

 

Psykisk ohälsa bland barn kan visa sig som depression, ångest, huvudvärk men även 

som beteendestörningar i olika miljöer. Psykisk hälsa är något som kännetecknas av 

lycka och välbefinnande. Det krävs samarbete mellan skolan och skolsköterskan för att 

bedriva ett hälsofrämjande arbete. Syftet med studien var att belysa skolsköterskors 

erfarenheter av hälsofrämjande och förebyggande arbete med barn- och ungdomars 

psykiska hälsa. En halvstrukturerad intervjustudie genomfördes med åtta skolsköterskor 

i fyra kommuner som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade 

att engagemang och samverkan var av avgörande betydelse för hur skolsköterskorna 

lyckas med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det framkom framförallt två 

tydliga metoder, den ena var hälsosamtalen och den andra var mer generella insatser 

som olika projekt som genomfördes. Skolsköterskans pedagogiska roll kom fram, där 

hon arbetade med samtal och undervisning. Att finnas tillgänglig, att finnas på plats för 

att stödja barnen kom också fram som viktigt i det förebyggande arbetet. Det framkom 

även att skolsköterskorna behövde ett samarbete med bland annat lärarna och mer tid 

och pengar för att kunna engagera samt bedriva hälsofrämjande projekt. Viktigt för 

samverkan var att det fanns en gemensam värdegrund, en helhetssyn som ger 

förutsättning för ett givande samarbete där man arbetar för att skolan ska vara en skola 

för alla. Vissa informanter önskade mer utbildning för sig själva. Det tema som 

framkom var att med tid för engagemang och samverkan främjas den psykiska hälsan. 

Vår slutsats blev att skolsköterskor har ett val att engagera sig och försöka göra något 

bra för barnen trots besparingstider. Det är lätt att falla i fällan att bli ett offer men det 

går att välja, att ta makten och göra skillnad, det de kan, ”det behöver inte vara så stort, 

det kan vara det lilla.” 

 

Nyckelord: Skolsköterskor, barns psykiska hälsa/ohälsa, förebyggande insatser, 

hälsobefrämjande arbete, teamarbete, samverkan. 
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INLEDNING 

En och en halv miljon barn går varje dag till skolan i Sverige. De flesta går med lätta steg men 

för andra är det tyngre. Barnens förutsättningar är olika, en del kommer från familjer med 

ekonomiska svårigheter, andra kanske är rädda för att bli mobbade och de barn som har 

funktionshinder av något slag får kämpa extra hårt för att ta sig till skolan och ta sin plats där. 

Oavsett förutsättningar så har alla barn samma rätt i skolan. De har rätt till en trygg skolmiljö 

där de får möjligheter att utveckla sin personlighet och sina talanger (Rädda Barnen 2009). 

 

Med denna studie avser vi att ta del av skolsköterskors erfarenheter av att arbeta 

förebyggande med psykisk ohälsa bland skolbarn och hur de kan befrämja barnens psykiska 

hälsa. Vi har valt att fördjupa oss i detta ämne därför att det är ett aktuellt och 

uppmärksammat problem att barn och ungdomar mår allt sämre psykiskt. Hur arbetar 

skolsköterskor förebyggande med psykisk ohälsa? 

 

 

BAKGRUND 

Historik om skolhälsovård 

 

Den första skolsköterskan i Sverige anställdes i Stockholm 1919, verksamheten byggdes 

sedan sakta ut och först i början av 1940-talet nådde den alla svenska skolbarn. Under 

skolhälsovårdens första tid präglades barns hälsa av stora hälsorisker och hög 

sjukdomsförekomst. De regelbundna och ofta återkommande kontrollerna av elevernas 

fysiska hälsa blev därför ett dominerande inslag i skolhälsovården. Andra hälsoproblem har 

tillkommit till exempel övervikt, psykiska och neuropsykiatriska tillstånd. Hälsans 

bestämningsfaktorer förändras med tiden och då också hälsa och sjukdom hos barn och 

ungdomar (Hillman 2007). 

 

1944 bildades Rikssektion för skolhälsovård i Sverige, idag heter den Riksföreningen för 

Skolsköterskor. Följande prioriterade arbetsområden framhölls i ett tal av skolöverläkaren 

C.W. Herlitz; 1. Följa lärjungens själsliga och kroppsliga utveckling (under läkares 

förmanskap). 2. Följa kontrollbarnen. 3. Övervakning - ”Skolsköterskan bör röra sig fritt och 

obehindrat i den skola hon är satt att övervaka, när ett barn misslyckas och fått sina 

underbetyg är det för sent”.  4. Klassundersökningar. Skolöverläkaren påpekade också att 

huvudvillkoren för att kunna verka som skolsköterska var kärlek, humor och optimism. 

Förvånansvärt mycket känns bekant, det är mest språket som är annorlunda. Idag har 

föreningen ca 2000 medlemmar (Riksföreningen för skolsköterskor 2009). 

 

Skolsköterskors uppdrag 

 

En skolsköterska måste ha en svensk legitimation som sjuksköterska och riksföreningen vill 

att de ska ha en specialistutbildning där skolsköterskor fördjupat sig i bland annat barns och 

ungdomars hälsa, psykiska utveckling, hälsopedagogik samt att de har 

vaccinationsbehörighet. Skolsköterskor är styrda av skolhälsovårdens verksamhetschef och av 

skolans rektor enligt Socialstyrelsens författningssamling från 1997:8 (Riksföreningen för 

skolsköterskor 2009). 
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Skolhälsovården skall främst vara förebyggande. För skolhälsovården skall det, enligt Skollag 

1993:800, finnas skolläkare och skolsköterska. Skollag 1985:1100 säger att skolsköterskor 

ska se eleverna för hälsokontroll tre gånger under grundskoletiden och en gång när de börjar 

på gymnasiet. En första gång i förskoleklass eller första läsåret och sedan i årskurs 4, 7 eller 8 

samt i gymnasiet. Eleverna skall dessutom, mellan de allmänna hälsokontrollerna erbjudas att 

genomgå kontroll av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller (Socialstyrelsens 

riktlinjer 2004). 

 

 Målen med skolsköterskors arbete är; 

- att följa elevernas utveckling. 

- att hjälpa eleverna att uppnå fysisk och psykisk hälsa. 

- att verka för sunda levnadsvanor. 

- att få eleverna att vid behov uppsöka skolhälsovården. 

 (ibid). 

 

Förutom hälsokontrollerna ska skolsköterskor finnas till hands för varje elev och ge råd och 

stöd. Skolsköterskor ska kunna ge en enklare sjukvård och stödja egenvård detta enligt svensk 

författningssamling (SFS) 1985.1100, kap 14 §5. Skolsköterskor ska kunna identifiera och 

hjälpa elever som behöver särskilt stöd. Skolsköterskor ska medverka vid olika utredningar 

och ge enskild medicinsk vård och vägledning. Skolsköterskor ska även vara med och 

utveckla forskning som rör barns- och ungdomars hälsa (ibid). 

 

Skolhälsovårdens basprogram innefattar både individuella hälsosamtal och gruppundervisning 

om till exempel relationer, alkohol och tobak där barnen får stöd och hälsofrämjande råd för 

att kunna tänka om med den egna livssituationen. I de individuella hälsosamtalen kan 

hälsoproblem upptäckas genom de hälsoenkäter som barnet ska fylla i och som sedan 

diskuteras mellan den neutrala, professionella skolsköterskan och barnet i lugn och avslappnat 

miljö, då barnet öppnar sig lättare (ibid). Om hälsosamtalet skriver Arnesdotter, Olander, och 

Ragneskog (2008), de tar upp hälsosamtalet både ur elevers och skolsköterskors perspektiv. 

Eleverna tog upp delaktighet, att stärka och stödja samt rätten till autonomi som viktigt. 

Skolsköterskorna upplevde att hälsosamtalet var utvecklande för eleven om skolsköterskan i 

början ledde samtalet tills eleven var redo att ta över. Socialstyrelsens riktlinjer (2004) 

påpekar att hälsobesöket inte bara omfattar hälsosamtalet utan även vikt, längd, hörsel, syn 

samt alla vaccinationer som barnen ska ha olika år.  Hälsobesöken är det viktigaste för 

skolsköterskorna för det är genom dem de får en uppfattning av hur barnen mår och kan 

hjälpa barnen. Därför är det viktigt med ett hälsosamtal/besök så tidigt som möjligt i 

grundskolan för att kunna hjälpa och ge stöd om barnet uppvisar hälsoproblem.   

 

Hälsokontroller är ett bra sätt för skolsköterskan att komma i kontakt med barnen. De flesta 

skolsköterskor lägger mest tid på hälsokontrollerna av barnen. Just nu ska alla skolbarn göra 

dessa hälsokontroller enligt 2003 års skollag. Det är många inom skolhälsovården som anser 

att hälsokontrollerna är en mycket väsentlig del i kontakten med barnen. Syftet med 

hälsokontrollerna är bland annat att hitta odiagnostiserade sjukdomar, att få en elevkontakt 

och en uppfattning om hälsotillståndet hos varje barn för att kunna hjälpa till vid behov 

(Bremberg 2004). 

 

Barns rättigheter  

I första artikeln i barnkonventionen, som Sverige har skrivit under, gör man klart vem som 

avses som barn. Konventionen avser varje människa under 18 år om inte barnet blir myndigt 
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tidigare enligt den lag som gäller barnet. Förenta Nationernas (FN) konvention om barns 

rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen 

består av 54 artiklar och den bärande tanken är principen om barnets grundläggande behov, 

inte minst rätten till hälsovård. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt 

instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen 

tillerkänner barn medborgerliga rättigheter, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter. Den innehåller fyra grundprinciper; att alla barn har samma rättigheter, att barnets 

bästa ska beaktas vid alla beslut, att alla barn har rätt till liv och utveckling och att alla barn 

har rätt att säga sin mening och få den respekterad (Barnkonventionen 1989). 

 

Hälso- och sjukvården har enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1982:763, ett generellt 

ansvar för en god hälsa i befolkningen samt för arbetet att förebygga sjukdom och skada. 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och 

fysiska hälsan under hela livet. Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa kan ske på flera 

arenor.  Att förbättra relationer och samspel mellan barn och föräldrar är viktigt, andra viktiga 

arenor är förskola och skola där barnen utvecklar och tränar olika kompetenser till exempel 

problemlösningsfrågor, samt social och emotionell förmåga som fungerar som skyddsfaktorer 

mot ohälsa. Psykisk ohälsa är en av de största orsakerna till ohälsa hos befolkningen som 

helhet. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under 

uppväxten (Statens folkhälsoinstitut 2009). Bing (2003) skriver om barn som humankapital. 

Investeringar som görs i barndomen ger långtidseffekter på intellektuell kapacitet, på 

personlighet och socialt beteende. 

 

Psykisk hälsa och ohälsa hos barn 

Psykisk ohälsa bland barn kännetecknas av utagerande beteendeproblem, inre känslomässiga 

störningar och försenad utveckling. För att hjälpa dessa barn bör skolsköterskan helst inte se 

till varje enskilt symtom utan istället försöka gruppera barnets olika problem med varandra. 

Det är svårt att se varje enskilt psykiskt problem hos barn, då psykiska problem ser olika ut i 

olika miljöer. Till exempel kan barnen ha stora problem i skolan men inte hemma. Inåtvända 

problem visar sig som ångest, depression, psykosomatiska symtom som till exempel 

huvudvärk, magvärk och sömnrubbningar. Skolsköterskan kan dock inte behandla varje grupp 

för sig då ca 40 % av alla barn både har utagerande och inåtvända problem. De behandlas 

utefter en grupp med psykiska problem. Det enskilda barnets hälsa påverkas mer av inåtvända 

beteenden än av utagerande beteenden men omgivningen påverkas mer av utagerandet 

(Bremberg 2004).  

 

I en värmländsk studie från 2008 saknade flertalet av pojkarna i varje studerad åldersgrupp 

känslomässigt stöd. Slutsatsen drogs då att trots att färre pojkar än flickor klagade på 

psykosomatiska problem innebär det inte att pojkar mår bättre än flickor. Både flickor och 

pojkar i denna studie upplevde stress och ibland rädsla i relationen med kompisar, lärare och 

föräldrar (Olsson, Fahlén och Janson 2008). I en brittisk studie framkom det att barn med 

känslomässiga beteendestörningar riskerar att få psykisk ohälsa senare i livet. Skolan kan få 

en ökad risk att få in drogmissbruk, alkoholism eller annat osocialt beteende om ett barn lider 

av känslomässiga beteendestörningar (Licence 2004). 

 
Syftet med förebyggande åtgärder är att förbättra livskvalitén och inte bara att föra bort 

problem. Det finns olika visioner av vad som är önskvärt i livet men hälsa är något som de 

flesta önskar och strävar efter. Psykisk hälsa kan beskrivas som ett tillstånd av lycka. Det kan 
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behövas andra åtgärder till att främja lycka än att förebygga ohälsa. Det man säkert vet är att 

psykisk hälsa innebär en livskvalité utan psykiska problem (Bremberg 2004). 

 

Hälsa är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ett tillstånd av psykiskt, fysiskt och socialt 

välbefinnande där hänsyn tas till kropp, själ och socialt liv samt personens egen upplevelse. 

Hälsa är något subjektivt som inte alltid går att beskriva objektivt. WHO har fått kritik, då de 

bortser från att de individer som har en sjukdom trots den kan känna sig friska och glada. Det 

är nämligen bevisat att de med kroniska sjukdomar kan känna välbefinnande (Bing 2005). 

Goda kamratrelationer ger barnen bättre psykisk hälsa, därför är undervisning som främjar 

samarbetet mellan barnen ett bra arbetssätt. Det är inte bara den psykiska hälsan som blir 

bättre utan till exempel även barnets läsförmåga (Bremberg 2004). 

  

Det kom, i den värmländska studien, även fram att alla skolbarn önskade förebyggande 

hälsoåtgärder från de vuxna. Dessa önskemål var till exempel att föräldrarna ska tillbringa 

mer tid med barnen, att bli behandlade med respekt och tagna på allvar, att lärarna ska lägga 

mer uppmärksamhet på de som uppvisar ohälsa i någon form (Olsson, et.al 2008). Licence 

(2004) fick i sin studie fram att det är viktigt att barnet har en bra föräldra-barn relation till en 

vuxen person för att barnet ska känna gott stöd, trygghet och få en större känslomässig och 

positiv självkänsla. Arbetet med att främja psykisk hälsa i barndomen innefattar att arbeta för 

ett positivt föräldraskap.  

 

Skydds- och riskfaktorer för hälsa 

Om ett barn ska må bra och uppleva hälsa bör strävan vara att minska antalet riskfaktorer och 

öka antalet skyddsfaktorer. Har barnet för många riskfaktorer och otillräckligt med 

skyddsfaktorer upplever barnet psykisk ohälsa (Bing 2005). Hur risk- och skyddsfaktorer 

påverkar det enskilda barnet beror på varje barns egen levda verklighet. Det barnet möter i 

världen erfars på ett unikt sätt för just henne eller honom. Hur barnet upplever sin värld har 

betydelse för hur risk- och skyddsfaktorer påverkar det (Wiklund 2003).  

 

Det som fungerar som skydd vid svårigheter är socialt stöd, trygg anknytning och socialt 

nätverk. Skyddsfaktorerna är just att barnen bör ha engagerade, kärleksfulla föräldrar som 

sätter rimliga gränser och är så stabila att de har en låg konfliktnivå. Runtomkring barnet ska 

det även finnas stödjande och engagerade andra vuxna än föräldrarna samt att barnet bör ha 

goda förhållanden till vänner och föräldrar (Bing 2005). 

 

Wahlsten och Sundelin (1991) har i sin studie fått fram att stressituationer orsakar inre 

förändringar hos barnet som ger reaktioner som ängslan, ilska samt frustration. Det i sig ger 

ett stört socialt nätverk med andra. Bing (2005) pekade ut kända riskfaktorer som kan leda till 

ohälsa bland barnen, vilka var kriminalitet, psykisk sjukdom, våld och drogmissbruk i 

familjen. Hootman, Houck, Gail och King (2002) fick i sin studie fram att genom att utveckla 

ett hälsofrämjande program kunde skolsköterskor motverka den psykiska hälsans riskfaktorer. 

Det kunde skolsköterskan göra dels genom att arbeta förebyggande mot våld, ha en 

terapeutisk kommunikation och motverka depression och självmord bland barnen i högstadiet. 

Terapeutisk kommunikation innebär att skolsköterskorna ska ha en bra relation med barnen 

där hon är ansvarsfull, känner empati och bara finns där för barnen. 
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Skolsköterskors samverkan i skolhälsovården 

Socialstyrelsen anser att en viktig ambition i skolhälsovårdens arbete är att utveckla och 

åstadkomma goda samarbetsförhållanden men en rad aktörer kring skolans elever. Det är 

nödvändigt att skolhälsovården åstadkommer goda och förtroendefulla relationer till sina 

egentliga uppdragsgivare, eleverna och deras vårdnadshavare. Ett aktivt samarbete är 

dessutom en lagstadgad skyldighet i både skollagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Socialstyrelsen anser också att det måste poängteras att ett aktivt samarbete med skolans 

elevvård och pedagogiska personal är en förutsättning för att skolhälsovården ska klara sitt 

uppdrag. Det är samtidigt nödvändigt att huvudmannen för skolan tar ansvar för att 

skolhälsovården är tillräckligt bemannad för att tillgodose elevernas skilda behov 

(Socialstyrelsen 2009).  

 

Enligt Ewles och Simnett (2005) får skolsköterskor en bra samverkan med andra 

yrkesgrupper om hon skapar och behåller goda relationer med dessa.  För en god, verbal och 

skriftlig kommunikation krävs att alla parter samverkar så man kan ta hjälp av varandras olika 

kunskaper. Det leder till ökat självförtroende och bättre tillit gentemot varandra. När 

skolsköterskor ska bedriva ett hälsofrämjande arbete bör de ha ett gott samarbete med flera 

olika professioner. Skolsköterskor bör därför kunna arbeta bra i team och ha en bra 

samordningsförmåga. Om det saknas samverkan kan det leda till minskad effektivitet och det 

hälsofrämjande arbetet kan försvinna (ibid). Huddart (2007) har kommit fram till att ett 

gemensamt arbetssätt  ger en bättre samverkan mellan skolhälsovården och den pedagogiska 

personalen och i förlängningen ger det en bättre förebyggande vård där barnen får hjälp 

tidigare. 

 

Helhetssyn 

Eriksson (1993) skriver att en möjlig tolkning av helhetssynen kan innebära att vi utgår ifrån 

att det föreligger en samverkan mellan de olika dimensionerna, kropp, själ och ande, men att 

dessa i sig är separata enheter. Vi är medvetna om en ömsesidig växelverkan mellan 

dimensionerna, att allting samverkar och att det finns ett samband mellan delarna. Oberoende 

av vilken dimension vi utgår från påverkas helheten. Sjöstedt (1997) tar upp Erikssons teori 

om ansa, leka och lära. Hon förklarar att ansa betyder bekräfta och göra den andre medveten 

om att jag ser. Hon förklarar begreppet helhetssyn/helhetsvård med olika påståenden som till 

exempel att vara tillgänglig, ge plats, skapa tillit och trygghet, leva sig in i personens värld 

samt att hjälpa den andre personen att tro på sig själv.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

De senaste folkhälsorapporterna rapporterar om att olika symtom på nedsatt psykiskt 

välbefinnande ökade kraftigt under 1990-talet, under 2000-talet tycks dock denna utveckling 

ha brutits utom bland barn och ungdomar som mår allt sämre psykiskt. Även den senaste 

rapporten från Barnens rätt i samhället (BRIS) visar att ungdomar mår dåligt och upplever att 

det är svårt att få hjälp och stöd av de vuxna. Att må dåligt och uppleva att inte få stöd kan 

göra det svårt att klara av skolarbete och sociala relationer. Att barn- och ungdomar fortsätter 

att må dåligt trots att det rapporteras om problemet gång på gång är svårt att förstå. I studier 

som gjorts tidigare har det kommit fram att det förebyggande arbetet med den psykiska 

Kommentar [E1]: Är det samma som 

ovan eller två studier 
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ohälsan bör starta tidigt. Riksdag och regering har lovat stora satsningar på skolan och då 

även på skolhälsovården. Vi undrar hur förebygger skolsköterskorna den psykiska ohälsan 

bland barnen? Vad har de för möjligheter att arbeta hälsofrämjande och hur ser samverkan ut 

med övriga professioner inom skolan. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande och 

förebyggande arbete med barn- och ungdomars psykiska hälsa.  

 

 

METOD 

Ansats 

Uppsatsen är en kvalitativ studie med syfte att belysa skolsköterskors erfarenheter av 

hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på barns och ungdomars psykiska hälsa. 

Vi valde att använda oss av en intervjustudie, för att få skolsköterskornas berättelser om sin 

verklighet. Ansatsen är induktiv och analysen har gjorts med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) skriver att induktiv ansats innebär 

en förutsättningslös analys av texter, som bland annat kan vara baserade på människors 

berättelser om sina upplevelser. En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att metoden kan 

anpassas både till olika syften, till datamaterial av varierande kvalitet och till forskarens 

erfarenhet och kunskap. Ju bättre datamaterial och ju större erfarenhet forskaren har, desto 

mer sammanhängande och fullödigt blir resultatet (ibid).  

 

Informanter 

Vi har intervjuat åtta skolsköterskor i fyra olika kommuner. Att välja informanter från olika 

kommuner ger en spridning som ger mer variation i materialet eftersom de olika 

kommunernas skolsköterskor är organiserade på olika sätt. Forsberg och Wengström (2003) 

skriver att urvalet drivs av en önskan att finna intervjupersoner som har olika upplevelser och 

erfarenheter av det fenomen som undersöks. Intervjuerna har genomförts vid åtta olika 

tillfällen, alla på informantens arbetsplats då det kan vara en fördel att göra intervjun i en 

trygg och välkänd miljö (Dahlberg 1997). Alla intervjuer utom en har spelats in på band, den 

första informanten avböjde att bli inspelad och vi skrev så noggrant vi kunde direkt under 

intervjun. Dahlberg (1997) skriver att det kan vara bra att först ta skriftlig kontakt om hur 

undersökningen går till tillsammans med en telefonkontakt. Kontakt med skolsköterskorna 

fick vi via brev till samordnande skolsköterskor, distriktschefer och en rektor (se bilaga 1 och 

2). De hade lagt ut frågan om någon kunde tänka sig att vara med och sedan fick vi namn och 

telefonnummer och kunde börja ringa och boka tid för intervju. Alla intervjuade 

skolsköterskor fick ett brev med information om vår studie (se bilaga 3). Ytterligare 

information gavs vid intervjutillfället, då om studien och hur vi hanterar materialet, deras 

möjlighet att avbryta och vi frågade om vi fick citera och eventuellt ta kontakt igen om vi har 

något som är oklart. Kontakterna togs i augusti 2009 och intervjuerna genomfördes i 

september 2009. Samtliga informanter var kvinnor, de var mellan 35 och 60 år gamla och 

hade arbetat som skolsköterskor i ett till tio år. Av de åtta skolsköterskorna är fyra 

distriktssköterskor och fyra barnsjuksköterskor, vi kommer att benämna alla som 

skolsköterskor.   
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Datainsamling 

Data samlades in genom intervjuer. Kvale och Brinkman (2009) skriver om olika 

intervjuformer som forskarens verktyg. Vilket verktyg man väljer kan bero på syftet med 

undersökningen, den sökta kunskapens karaktär, intervjupersonerna och intervjuarens 

personliga färdigheter och stil. Det behövs alltså olika former av intervjuer för olika syften, 

precis som en hantverkare behöver ett antal verktyg i sin verktygslåda. Vårt verktyg har varit 

en halvstrukturerad intervju som är vanlig i den fenomenologiska filosofin där man är 

intresserad av människors levda verklighet. Kvale och Brinkman (2009) skriver också om att 

den kvalitativa intervjun ibland kallas för en ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. 

Det finns inte så många strukturerade eller standardiserade procedurer för utförandet av 

kvalitativa intervjuer så många av besluten fattas på plats, under själva intervjun, därav den 

halvstrukturerade intervjun. Som stöd vid intervjuerna i studien har en halvstrukturerad 

intervjuguide med sex frågeområden använts (se bilaga 4). De första var allmänna frågor om 

ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet och år som skolsköterska. Därefter riktade vi in oss mot 

vårt syfte och en av frågorna var väldigt konkret där vårt syfte ställdes som fråga till 

skolsköterskorna, vi fick uttömmande svar från den frågan men även de andra frågorna som 

rörde sig mer runt omkring syftet gjorde att informanterna så att säga kom på nya saker som 

de inte tänkte på först, vi sökte förståelse genom att till exempel fråga ”så här uppfattar jag det 

du just sa, har jag förstått dig rätt ?” Vi försökte hålla intervjun så öppen som möjligt genom 

att be informanten beskriva eller berätta. Vi upplevde att vi fick uttömmande information. 

Intervjuerna tog mellan 45 minuter och en timma. Intervjuerna har transkriberats ordagrant 

och delats mellan författarna. Alla intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplats, båda 

författarna var med under intervjuerna och turades om att ha huvudansvaret. Den som 

lyssnade reflekterade och kom med eventuella frågor i slutet på intervjun. Polit och Beck 

(2008) skriver att det idealiska för intervjusituationen är en tyst plats med så lite ljud som 

möjligt eftersom omgivande distraktion är vanliga fallgropar. För att få vara ostörda hade två 

informanter bokat konferensrum och de övriga tände ”upptaget” lampan för att vi skulle få 

vara ostörda, det fungerade bra. Vi blev störda vid ett par tillfällen och vi hade vid något 

tillfälle problem med den bandspelare vi använde men problemen var inte så stora att de 

påverkade intervjuresultatet. 

 

Dataanalys 

Materialet är analyserat med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som fokuserar på tolkning av 

texter, enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Efter att ha skrivit ut intervjuerna 

läste vi var och en för sig alla intervjuer, markerade och skrev i marginalen tankar och 

funderingar. Sedan träffades vi och satt och läste högt en sida i taget och jämförde vad vi hade 

tyckt svarade mot vårt syfte. Vi var överens om det mesta och det vi inte hade samma åsikt 

om diskuterades, vändes och vreds på mot syftet. När vi sedan skulle skriva över våra uttagna 

meningsenheter i datorn så läste vi de markerade delarna igen och ställde dem mot syftet, en 

del av det markerade materialet tog vi då bort. Vi skrev intervjuerna med olika färger för att 

lätt kunna hitta tillbaka till rätt intervju längre fram i processen. När meningsenheterna var 

uttagna kondenserades de, det vill säga vi kortade ner meningsenheterna utan att förändra 

innehållet. Nästa steg var att koda texten det innebar att vi satte ord på de kondenserade 

meningsenheterna som kort beskriver innehållet. När alla koder var klara började vi ’klippa 

och klistra’. Vi sökte koder med liknande innehåll som blev våra underkategorier, de blev 

tretton stycken. Underkategorierna gicks också igenom för att hitta gemensamma nämnare 

och vi kom fram till sju huvudkategorier. I hela arbetet, i alla kategorier och underkategorier 

fanns något vi båda hela tiden varit medvetna om och när våra kategorier var klara så föll det 

på plats, det som till sist blev studiens tema. Om tema skriver Polit och Beck (2008) att det 
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faktiska dataanalyserandet börjar med en sökning efter tema, vilket involverar upptäckten inte 

bara av likheter i materialet utan också naturliga variationer och mönster. Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008) skriver att det som gör ett tema är ”den röda tråden” av mening 

som återkommer i kategori efter kategori och svarar på frågan ”Hur?” på en tolkande nivå. Ett 

tema kan genom tolkning avspegla det underliggande innehållet i flera kategorier. Temat kan 

konstrueras av, eller delas in i underteman (ibid). Vår studies tema har två sidor, vi har inte 

gjort dem till två teman just för att vi ser dem som två sammanlänkade sidor, beroende av 

varandra. Nedan ett par exempel på hur vi har arbetat. 

 

 
Meningsenhet     Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det är ju en jätte- 

Stor del i det 

förebyggande arbetet 

med psykisk ohälsa 

med att ha samma 

ordningsregler, att 

ha samma 

värdegrund, så att 

man ser på ungar på 

samma sätt… 

…att ha samma 

ordningsregler, att 

ha samma 

värdegrund, så att 

man ser på ungar på 

samma sätt… 

Alla lika värda Att arbeta för en 

gemensam 

värdegrund 

Helhetssyn 

…jag sitter ofta med 

öppen dörr… då kan 

dom som vill kika in 

om det är 

någonting… 

…öppen dörr… kika 

in om det är 

någonting… 

Fritt att komma när 

man vill  

Att vara där Tillgänglighet 

 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) handlar om det grundläggande individskyddskravet som kan konkretiseras i 

fyra huvudkrav på forskningen, dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall 

informera om forskningens syfte, att det är frivilligt och att de kan avbryta medverkan när de 

vill. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 

kan tänkas påverka deras villighet att delta. I vår studie informerades skolsköterskorna och 

deras chefer om studiens syfte, hur datainsamligen skulle gå till och att de hade rätt att när 

som helst avbryta sin medverkan. Informationen fick de via brev, telefonsamtal och muntligt 

vid intervjutillfället. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan, detta innebär i praktiken att forskaren skall inhämta 

informanternas samtycke. Samtycke till studien inhämtades via brev och/eller telefonsamtal 

innan studien började. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet. Det innebär att personuppgifterna 

skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vårt studiematerial har 

avidentifierats, hanterats konfidentiellt och förvarats på ett säkert sätt. I nyttjandekravet ligger 

regler om att det insamlade materialet endast får användas till den aktuella forskningen. 

Intervjumaterialet i vår studie har endast använts för studiens ändamål och kommer att 

förstöras när studien är avslutad (ibid).  
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RESULTAT 

Resultatet grundar sig på åtta skolsköterskors erfarenheter av att arbeta förebyggande med 

psykisk ohälsa. Skolsköterskorna är mellan 33-60 år och har arbetat inom skolhälsovården i 

ett till tio år. Det som är gemensamt för skolsköterskorna har lyfts fram i resultatet som har 

tretton underkategorier, sju kategorier och ett tema. Av intervjupersonerna är fyra utbildade 

distriktssköterskor och fyra utbildade barnsjuksköterskor. Antal elever och skolor varierar 

från ca 275 till 680 elever, skolsköterskorna arbetar allt från 60% till 100% fördelat på 1-3 

skolor.  
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Skolsköterskans pedagogiska roll 

De flesta skolsköterskor i studien uppgav att den pedagogiska delen av det förebyggande 

arbetet dels innebär att i grupp undervisa om livet och dels att ha individuella 

förtroendegivande samtal vid de rutinmässiga kontrollerna inom basprogrammet. 

Undervisningen syftar till att ge barnen ökad förståelse för sin egen hälsa. Enligt 

skolsköterskorna i studien finns det ingen direkt plan att främja den psykiska hälsan utan det 

är främst utifrån hälsoenkäter i fyran och åttan och efterföljande hälsosamtal som de 

uppmärksammar problem och kan hjälpa barnen. Ett par av skolsköterskorna försökte även få 

till ett avstämningssamtal i sexan.  

 

Att samtala 

En stor del av det förebyggande arbetet grundar sig på de hälsosamtal som ingår i 

basprogrammet. Hälsosamtalet utgår ifrån en enkät som barnet har fyllt i enskilt. Barnet och 

skolsköterskan går tillsammans igenom enkäten och har ett samtal runt svaren. Nästan alla 

skolsköterskorna såg spontant hälsosamtalet som det viktigaste redskapet för att förebygga 

psykisk ohälsa, någon av skolsköterskorna tänkte istället direkt på ett antal mer generella 

hälsofrämjande projekt som fanns på skolan. Några skolsköterskor försökte få in extra samtal 

när det behövdes samt för att försöka få ett avslut inför övergång till högstadiet. Samtliga 

skolsköterskor tog upp vikten av de små samtalen som uppstår vid de fysiska 

rutinkontrollerna. 

 

 

” …utan det är först när man sitter och börjar prata som det kommer 

fram väldigt mycket, så de just själva hälsosamtalet och den enkäten 

är guld värd alltså, verkligen. Där hittar vi jättemycket…”  

 

”…sen läser man basprogrammet det är längd o vikt o liksom… 

kontroller men det innefattar ju även den psykiska delen på nåt 

sätt…”  

 

Att undervisa 

Under samtliga intervjuer framkom det att skolsköterskans uppdrag även är att hjälpa till med 

undervisning i livskunskap. Skolsköterskorna hade olika sätt att arbeta med livskunskap. 

Ibland går skolsköterskor ut i klasser, tillsammans med kurator, när man får signaler från 

någon lärare att det inte fungerar så bra med någon eller några enskilda elever. Då vänder de 

sig till hela klassen, det blir en insats både för de som har synliga problem och för de som 

kanske inte visar sina problem så tydligt. Andra hade ett samarbete med kuratorn där man 

gick ut och pratade med eleverna både i helklass och i kill- och tjejgrupper som man senare 

följde upp med ytterligare helklassträffar. Någon inriktade sig bara på att prata med tjejer 

eftersom det varken fanns tid eller pengar. På skolorna anordnades hälsoveckor och andra 

aktiviteter som förutom att främja den fysiska hälsan även syftar till att stärka självkänsla och 

självförtroende. Skolsköterskor bjöds in för att vara med och informera om hälsa och hur man 

ska leva för att må bra   

 

”… För en del i den klassen förebygger man för andra ger man en 

dörr att liksom våga berätta då, så det är nog på många olika plan 

man rör sig.”   
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Tillgänglighet 

De flesta skolsköterskor i studien berättade att de informerar barnen att till skolsköterskan får 

de komma när som helst och berätta vad som helst utan att någon annan får reda på det. Några 

skolsköterskor ansåg att de finns bättre till hands för barnen om de fick vara på en skola flera 

dagar i veckan. Barnen kan då komma tillbaka nästa dag om de skulle vilja. En av 

skolsköterskorna har etablerat en hemlig knackning för vissa barn som mår särskilt dåligt, så 

att hon är tillgänglig för dem även när hon har markerat att hon är upptagen. Denna 

skolsköterska tryckte också på vikten av att kunna knyta en relation till barnen så att de vågar 

lita på henne. 

 

Att vara där 

En stor del av skolsköterskorna förespråkade att arbeta med en öppen dörr och en öppen 

mottagning där barnen är fria att komma när de vill och fria att prata om vad de vill. 

Skolsköterskorna i studien var överens om att de ska bara finnas där för barnen och bry sig 

om och lyssna på vad barnen har att säga. Detta uppgav skolsköterskorna i studien att de 

upplevde som ett sätt att finna och lösa eventuella problem. Några av skolsköterskorna 

poängterade vikten av att skapa trygghet genom att vid skolstarten gå ut i klasserna och 

informera barnen om att till henne kan de bara komma oavsett vad det är. 

 

”En stor del av mitt arbete som skolsköterska ska va just att finnas för 

barnen o prata o inte vara kurator för det är jag inte… …en vuxen 

som finns nära”  

 

”Jag tycker nästan att det är hela tiden att man jobbar på att skapa en 

trygg mottagning innan… trygg atmosfär… att det ska vara en öppen 

dörr att barn ska kunna komma lättillgängligt… …jag har förstått att 

det är viktigt för dom att bara ha den hära  tillflykten…”  

 

”…vara på en skola som jag är här en dag i veckan, det är egentligen 

lika med noll känner jag…”  

 

Att se och att synas 

Det var viktigt för flera skolsköterskor i studien att kunna gå ut och visa sig och prata med 

barnen. Genom att gå ut bland barnen fick man också en bättre bild av hur de har det ute i 

skolan, till exempel gjordes klassrumsobservationer tillsammans med kurator och 

specialpedagog där man utifrån sin profession tittade på samspelet i klasser. Vissa 

skolsköterskor påpekade vikten av att inte få något barn att känna sig utpekad för att de har 

problem, så därför tar de hela klassen och gör samma kontroller på alla.  

 

 

”…vi är ute i klasserna och tittar hur dom har det på plats, för att se 

hur är miljön runt omkring dom och så, man ser ju jätteväl ifall det är 

elever som lyfter på ögonbrynen åt någon eller gör några miner eller 

sånt där som dom tror är bakom ryggen men man ser det jätteväl…”  

 

”…jag ser alla, och en titt kan göra så väldigt mycket, finns det en 

glimt i ögat eller hur är det”  
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Helhetssyn 

Samtliga skolsköterskor talade om att man måste se hela barnet. Den fysiska och psykiska 

hälsan hänger dessutom tätt ihop och det är svårt eller nästan omöjligt att bedriva något 

förebyggande arbete som bara påverkar en dimension av barnens välbefinnande. Alla 

skolsköterskor tog upp fenomenet med psykisk ohälsa som döljer sig bakom fysiska symtom.  

 

Att arbeta för en gemensam värdegrund 

Vikten av att ha en helhetssyn på sitt arbete tillsammans med övrig personal på skolan med en 

gemensam värdegrund som gör att man ser på barnen på samma sätt var något som kom fram 

under intervjuerna. 

 

”Det är ju en jättestor del i det förebyggande arbetet med psykisk 

ohälsa med att ha samma ordningsregler att man har samma 

värdegrund, så att man ser på ungar på samma sätt.”  

 

Att se hela barnet 

Skolsköterskorna var tydliga med att den psykiska ohälsan inte alltid är lätt att se, den är ofta 

dold bakom till exempel fysiska symtom och utagerande beteenden. Behovet av att se hela 

barnet, att kunna ana att något annat finns där, att locka fram det för att kunna hjälpa, är enligt 

samtliga skolsköterskor i vår intervjustudie en stor del av det förebyggande arbetet. 

 

”Jag tänker ofta när elever kommer till mig som skolsköterska, 

kommer dom ju med enklare småsaker egentligen och då tänker man 

ofta dom som kommer upprepade gånger, varje dag, är det någonting 

annat som ligger bakom?”  

 

 ”På nåt sätt så sitter vi skolsköterskor som spindeln i nätet man ser 

mycket. Man ser hur de är klädda, man känner hur de luktar, man hör 

hur dom har det hemma, man får ju en bild och man kan ju, så luskar 

man lite så kan man få reda på mycket och så får man hjälpa på bästa 

sätt.”  

 

Samverkan och teamarbete 

Flertalet av skolsköterskorna i studien berättade att de samarbetar väldigt bra med kuratorn i 

arbetet med att förebygga barnens psykiska ohälsa. Med kuratorn kan skolsköterskorna gå ut i 

klasserna eller olika grupper och samtala om olika känslor som uppkommer. Ett par 

skolsköterskor ansåg att ett bra samarbete med rektorn är ett måste då skolans ekonomi styr 

hälsofrämjande projekt. Ett elevvårdsteam är något som alla skolsköterskor i studien hade stor 

glädje av när det gäller problem för barnen. Elevvårdsteamet är ett team som samarbetar runt 

barn som ej mår bra och där det ingår just skolsköterska, socialpedagog, kurator, 

skolpsykolog. De flesta skolsköterskor i studien pratade varmt om bra samarbete med övrig 

personal på skolan som resurspersoner, skolvärdinna, idrottslärare, övriga lärare och föräldrar 

i föräldraförening för att bedriva förebyggande arbete. Skolsköterskorna samarbetar även med 

eleverna i olika grupper till exempel kamratstödjare. 
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Att ta och få hjälp 

Nästan alla skolsköterskorna nämnde lärarna som en självklar samarbetspartner i det 

förebyggande arbetet. Lärarna ser barnen mer. Lärarna förmedlar till skolsköterskan när ett 

barn inte mår bra. Flera skolsköterskor sa att ofta vet dom redan om barnet när signalen från 

läraren kommer. Några av skolsköterskorna påpekade att det kan vara svårt att ta hjälp av 

lärarna eftersom de styrs av tystnadsplikten. Vissa skolsköterskor nämnde att den enda 

möjligheten att resonera och bolla funderingar var att ta upp det med skolläkaren eftersom de 

styrs av samma sekretess. 

 

”…lärarna ser ju väldigt mycket och de kommer också ofta om det är 

något bekymmer med någon elev…”  

 

”Javisst, ja..hm..precis..ja lärarna ja, det är ju jätteviktigt det får man 

inte glömma av.. det är så självklart att jag inte ens kommer ihåg att 

säga det… jo det blir ju ett jättenära samarbete för man sitter ju på 

skolan o dom kommer ju med sina bekymmer liksom ofta så här 

kanske något de vill fråga om eller någon elev som de vill att man ska 

träffa o så…”  

 

Att bedriva hälsofrämjande projekt 

Under samtliga intervjuer framkom det att skolorna bedriver någon form av hälsofrämjande 

projekt som till exempel hälsodagar eller olika temadagar. Skolsköterskorna var inte alltid 

engagerade i detta men blev inbjudna att prata om hälsa i någon form. Dessa olika projekt var 

mer sporadiska det fanns ingen kontinuitet utan det berodde mycket på enskilda personers 

engagemang, till viss del ekonomi och ibland mer som åtgärd än som förebyggande arbete. 

Någon skolsköterska i studien är med i ett projekt ihop med ett par pedagoger där de försöker 

hjälpa barn som på något sätt mår dåligt på skolan. Vissa skolsköterskor i studien var väldigt 

engagerade i barnens hälsa, det sökte projektpengar för att kunna bedriva olika 

hälsofrämjande projekt som fokuserade på aktiviteter som främjar den psykiska hälsan. I detta 

ingår bland annat samarbete, relationsskapande och stresshantering. 

 

”…det handlar om att lära sig och förstå sina känslor bemästra det o 

hantera det istället kanske för att slåss, sparkas o vara jätteelak så får 

man lära sig lite andra kanaler…”  

 

”Jajamensan så de kommer från massor av olika länder och så har vi 

barn med neurologiska svårigheter och så vanliga killar och tjejer och 

då har vi sökt pengar… så att vi kan gå och göra saker ihop...  För 

har man varit och gjort en aktivitet och gjort något gemensamt ihop 

så hejar man på varandra i korridoren också…”  

 

Begränsningar 

Att yttre faktorer som tid och pengar begränsar det viktiga arbetet med att motverka psykisk 

ohälsa och främja psykisk hälsa hos barn var för samtliga skolsköterskor en faktor som 

ständigt är närvarande i dag. Annat som kan begränsa är skolsköterskans ensamma roll och 

brist på bra samarbete. Att ha förmågan att se vad man skulle kunna göra för att förbättra och 

inte kunna ta tag i det på grund av olika begränsningar kan vara frustrerande. De flesta 

skolsköterskor i studien uttryckte önskningar om kollegor, pengar, tid, att få arbeta enbart på 
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en skola för att kunna få möjlighet att utveckla idéer och använda sin kompetens fullt ut för 

att göra det bättre för barnen.  

 

Att styras av tid 

Skolsköterskorna i studien nämnde alla att det fanns hur mycket som helst att göra men tiden 

räcker inte till för allt som man vill göra. Flera skolsköterskor uttryckte att de precis hinner 

med sitt basprogram och ibland inte ens det. Vissa skolsköterskor nämnde att i år fick de 

troligtvis titta igenom enkätsvar och kalla dem de tror behöver hälsosamtalet bäst.  

 

”Det finns hur mycket som helst att göra”  

 

”Så alla vill egentligen men det är svårt att få in det”  

 

Att styras av ekonomi 

Alla skolsköterskor hade erfarenhet av att ha begränsad ekonomi men man arbetade ändå mer 

eller mindre med olika projekt för att främja barnens hälsa. Någon uttryckte att man oftast inte 

kunde göra så mycket utan pengar i alla fall inte om man ska dra igång större projekt med 

hälsodagar och liknande. Någon skolsköterska hade sökt projektpengar och tillsammans med 

idrottsläraren engagerat lärare och elever på skolan och dragit igång flera hälsofrämjande 

projekt som när projektpengarna var slut hade blivit självförsörjande och överlevde genom ett 

stort engagemang och ett gott samarbete.  

 

” … vi har haft i många år nu, fast inte i år på grund av besparingar, 

när dom har börjat sjuan så har vi åkt ut med alla tjejer och killar i 

sjunde klass under ett par dagar…”  

 

”…det som är bra i detta jobbet är att man kan ju faktiskt söka olika 

projektpengar hit och dit och överallt och försöka i alla fall, javisst, så 

kan man sätta något i verket men man kan göra det lilla, det behöver 

inte vara så stort, det behöver inte vara så stora grejer…”  

 

Platsens betydelse 

Några av skolsköterskorna tog upp betydelsen av sin egen och barnens arbetsmiljö som en 

viktig del i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa. Att barnen ser att deras arbetsmiljö hålls 

efter och anpassas efter deras behov signalerar att de är viktiga och att det är viktigt att de har 

det bra i skolan. Att skolsköterskors arbetsmiljö är bra gynnar också barnen då man med till 

exempel rätt lokaler kan värna om barnens integritet.  

 

Att ha en fungerande arbetsplats 

Enstaka skolsköterskor i studien var kritiska mot sin egen arbetsmiljö, någon hade flera 

byskolor och tvingades ligga ute på vägarna till skolorna där det inte finns lokaler till 

skolhälsovården. Någon hade inte ens möjlighet att göra en hälsokontroll ostörd eller på rätt 

sätt när bland annat syntavlan saknar ljus. Enstaka skolsköterskor i studien saknade både 

väntrum och vilorum som de önskade och verkligen behövde, det fanns endast en brits på 

rummet jämte skrivbordet där barnen kunde vila. Nackdelen som skolsköterskan då ser med 

detta är att ligger det ett barn där så är rummet upptaget och inga andra kan söka hjälp. 



 15 

 

”…på ena skolan är jag i personalrummet som sagt var o gör mina 

hälsokontroller så då får jag sätta upp en lapp att nu har jag 

hälsokontroller så hoppas man att alla håller sig därifrån då men det 

är alltid någon som ska in o hämta något i sitt skåp eller de har ju 

sina kontor där också så dom behöver ju springa och hämta material 

kanske det är inga långvariga att dom sitter men det blir ändå ett 

störmoment man kanske sitter i ett känsligt samtal eller så.”  

 

Att ha en god arbetsmiljö för barnen 

När det gäller barnens arbetsmiljö tog några skolsköterskor i studien upp vikten av att hålla 

rent och fint i skolan för att öka trivseln. De menar att det är sådana enkla saker som får 

barnen att må bra. En annan skolsköterska erfar att en god arbetsmiljö är mycket väsentlig för 

att barnen ska kunna slappna av och må bra.  

 

”…smågrejor som är väldigt viktiga för trivseln i en skola va, istället 

för att gå och förstöra så uppmana till att hålla fint.”  

 

Kunskap 

Kunskap är färskvara, skolsköterskan har ett eget ansvar att ta del av de senaste rönen inom 

forskning och annat som händer inom hennes område. Det fanns bland våra intervjuade 

skolsköterskor en önskan om mer konkret utbildning inom framförallt områden som handlar 

om att stärka barnens psykiska hälsa till exempel hur man arbetar för att stärka barnens 

självkänsla. 

 

Att få utbildning 

Någon av skolsköterskorna uttryckte en önskan om att få mer utbildning och flera nämnde att 

de har mycket arbete med elever som kanske borde ligga på en annan profession. Det är till 

skolsköterskan barnen går först, det är mest naturligt för dem och det kan vara svårt att få 

barnen att lika naturligt gå till någon annan, till exempel kurator eller skolpsykolog. 

 

”Ja jag behöver utbildning i, jag känner ofta att det jag kan ge barnen 

det är egentligen mitt sunda förnuft eller min medmänsklighet att jag 

lyssnar eller så. Men som sjuksköterska har vi ju aldrig utbildats i 

några sådana här tjej- killsnacksgrupper eller hur ska man arbeta 

med självförtroende, jag har ingen sån utbildning, det är bara nåt som 

jag lär mig på något sätt ändå…”  

 

Tema 

Med tid för engagemang och samverkan främjas den psykiska hälsan 

I resultatet framkom slutligen ett tema som handlar om tid för engagemang och samverkan i 

arbetet med att främja barnens psykiska hälsa. Temat kan beskrivas i två sammanlänkade 

delar, den individuella och den strukturella delen. I den individuella delen finns 

skolsköterskornas ”görande” det de själva kan påverka och det som de kan genomföra 

tillsammans med andra. Den strukturella delen ligger mer på organisationsnivå, en nivå där 

skolsköterskors möjlighet att påverka upplevs som mer begränsad. 
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”Ja om du har engagerad personal som bryr sig om eleverna så då är 

dom ju där om man säger va, sedan kan du ju ha tjugo huvuden och 

dom sitter och pratar för sig själva och eleverna går själva ändå… 

men man kan göra det lilla det behöver inte vara så stort”  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi valde kvalitativ innehållsanalys som metod till vår uppsats för att undersöka hur 

skolsköterskor beskrev det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med psykisk hälsa för 

barn och ungdomar som de bedriver, och därmed också se skillnader och likheter bland 

intervjuerna. Lundman och Hällgren-Granheim (2008) anser att för att få en större variation i 

upplevelser krävs fler intervjupersoner i studien. Det var därför vi valde åtta skolsköterskor 

från fyra olika kommuner som var oberoende och slumpvist utvalda för att vi skulle få ett 

bredare resultat. Kvale och Brinkman (2009) skriver om frågan hur många intervjupersoner 

man behöver, de menar att informanterna ska vara så många som behövs för att få reda på det 

man vill. Våra åtta intervjuer känns för oss lagom, ämnet kändes mättat och vi tror inte att vi 

hade fått något nytt om vi hade gjort fler intervjuer, möjligen andra varianter på fenomen som 

vi redan funnit. I analysarbete fann vi det svårt att balansera mellan delar och helhet i texten 

för att inte förlora sammanhanget (Lundman och Granheim-Hällgren 2008). Det var ibland 

svårt att avgränsa vissa viktiga delar ur intervjumaterialet. Det var lätt att vi misstolkade vad 

som sades om vi var snabba att korta texten i analysarbetet. Vi löste det genom att diskutera 

och gå mellan del och helhet fram och tillbaka i texten (ibid). 

 

En intervju blev inte inspelad då den informanten vägrade bli inspelad, det kan ha påverkat 

vårt resultat. Vi hade visserligen gjort noga anteckningar och hela intervjun skrevs noga ner 

igen direkt efter intervjutillfället. Vi kan ha missat enstaka betydelsefulla ord men vi är 

medvetna om det. Informanten ringdes upp och vi kontrollerade att inga misstolkningar hade 

skett. En annan sak som kan ha påverkat vårt resultat negativt var våra tekniska problem med 

bandspelaren vid ett par intervjuer, som gjorde det stundtals svårt att transkribera av ordagrant 

vad informanterna sa. Det var ibland svårt att höra på grund av informanten pratade tyst, vid 

de intervjuer där informanten satt lite längre ifrån samtidigt som bandspelaren raspade. Det 

var vanligen utfyllnadsord som inte direkt påverkade resultatet. Dahlberg (1997) anser att en 

bra bandspelare, som fångar upp även låga volymer eftersom människor ofta sänker rösten när 

de blir berörda, är en fördel. 

 

När vi kände att informanten svävade ut från det vi ville ha svar på försökte vi med enkla 

frågor få in dem på rätt spår igen. Det som var svårt när vi hade gjort ett antal intervjuer var 

att inte påverka dem med vår förförståelse utan att de fick själva berätta sina egna 

erfarenheter. Det var inte lätt att rikta in alla informanterna mot vårt syfte, meningen var ju att 

de skulle beskriva hur de arbetade var och en för sig utan vår förförståelse. Dahlberg (1997) 

beskriver förförståelse som den bakgrund som vi har med oss för att förstå. Förförståelse är 

något som finns med. Vi kan inte förstå utan vår förförståelse men förförståelsen är inte 

konstant.  Vår förförståelse kan innebära ett hinder för öppenheten det vill säga våra 

förutfattade meningar eller fördomar kan begränsa intervjun (Dahlberg 1997). Eftersom ingen 

av författarna har arbetat inom skolhälsovården så var förförståelsen begränsad under de 

första intervjuerna. Allt eftersom märkte vi att vi påverkades av det vi fick med oss och under 

de sista intervjuerna fick vi tänka oss för framförallt när vi ställde följdfrågor.  
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Våra citat finns där för att göra resultatet så giltigt som möjligt ihop med en noggrann 

beskrivning. I och med att vi båda har läst varje intervjutext flera gånger och då vi sedan 

diskuterat under analysens framfart ökar vi uppsatsens tillförlitlighet detta stämmer överens 

med vad Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) beskriver. För att finna trovärdighet och 

giltighet över vårt resultat lyfte vi fram de karaktäristiska dragen som svarade på syftet och 

sedan så granskade vi dessa så att de stämde överens med vår känsla av vad som berättats. Det 

ledde fram till våra kategorier och till slut vårt tema. Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2008) skriver om trovärdighet att det är viktigt att granska koder och kategorier så de 

stämmer med textens innehåll. 

 

I slutet av analysarbetet såg vi båda ett tydligt mönster och de viktiga begreppen var 

samverkan, engagemang och tid för att bedriva ett hälsofrämjande arbete och därifrån kom 

vårt tema. Detta hänger ihop med vad socialstyrelsen (2009) säger om målen för 

skolhälsovården att skolsköterskorna skall utföra hälsofrämjande aktiviteter/undervisning i 

samarbete med bland annat skolans pedagogiska personal för att ge barnen vetskap om en 

hälsosam livsstil.  

 

Resultatdiskussion 

Det tema som framkom i resultatet ”tid för engagemang och samverkan främjar den psykiska 

hälsan” speglar två nivåer i arbetet, en strukturell och en individuell. Den strukturella nivån 

rör organisation och legitimitet för arbetssätt, tidsanvändning och tilldelning av resurser vilket 

berör huvudsakligen kategorierna teamarbete och samverkan, begränsningar och platsens 

betydelse. Oudshoorn (2005) som kallar detta för macronivå, beskriver hur sjuksköterskor 

ofta inte ser möjligheter eller vikt av att engagera sig i denna nivå och förhåller sig lätt som 

offer inom organisationerna. Skolsköterskor kan välja att vara ett offer för till exempel 

besparingar eller välja att använda den makt som professionen ger, att driva igenom ”sin 

vilja” till exempel olika projekt, att hitta lösningar. Skau (2001) skriver om makt som en 

möjlighet att få igenom något även om det finns ett motstånd. Hos våra informanter fann vi 

exempel på skolsköterskors förmågor att genomföra olika projekt trots besparingar i 

verksamheten, vi såg också exempel på skolsköterskor som givit upp lyckade projekt på 

grund av besparingar till synes utan funderingar på alternativ. Clausson, Petersson och Berg 

(2003) drog slutsatsen att det var viktigt att skapa samverkan med andra yrkesprofessioner för 

att genomföra insatser som kan minska och förebygga stress och andra problem senare, vilket 

överensstämmer med vad Simnett och Ewles (2005) kom fram till. Det som hindrade 

skolsköterskorna i hennes studie var brist på tid för att kunna utföra sitt hälsofrämjande arbete 

bland barnen.  

 

På den individuella nivån som Oudshoorn (2005) kallar för micronivån eller relationsnivån 

kan man finna fyra av våra kategorier, skolsköterskors pedagogiska roll, tillgänglighet, 

helhetssyn och kunskap. Det som tydligast kom fram som redskap på den individuella nivån 

var enskilda hälsosamtal och andra mer generella insatser. Att samtalet spelar en stor roll i det 

förebyggande arbetet är tydligt, hälsosamtalen som metod kom fram som det viktigaste 

redskapet för att finna de elever som har eller riskerar att få psykisk ohälsa. Hälsosamtalen är 

också ett tillfälle där skolsköterskor har möjlighet att visa elever på deras egen förmåga, vad 

de kan göra själva för att må bättre, ett tillfälle att avdramatisera och ge mer kunskap om 

psykisk ohälsa. Detta stämmer väl överens med Socialstyrelsens riktlinjer (2009) som lyfter 

fram hälsosamtalet och säger att det är efter skolsköterskornas hälsosamtal med barnen som 

barnen får hälsofrämjande råd och stöd för att må bättre. I studien kom det fram att tiden för 

hälsosamtalen på vissa skolor inte räckte till. Man funderade på att gå igenom enkäter och 

Kommentar [E2]: Vilka? 

Här kommer det fann det längre ner =flytta 

ihop! 
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plocka ut de barn man utifrån dessa bedömde ha störst behov av hälsosamtalet, det är som vi 

ser det barnens rättighet att få komma på hälsosamtal och risken är stor att barn som mår 

dåligt inte får någon hjälp, vi hoppas att det inte blev så. Enligt Skollagen 1993:800 skall  

skolhälsovården främst ska vara förebyggande (ibid). En förebyggande hälsovård som stöttar 

elevernas förmåga att vårda sig själva innefattar att lära eleverna om hälsa och ohälsa. Detta 

gäller inte minst den psykiska eftersom den som DeSocio, Stember och Schrinsky  (2006) 

skriver i sin artikel, ofta faller under kategorier skrämmande och svåra ämnen för föräldrar 

och andra vuxna att trovärdigt informera om eller prata om. Utan trygga vuxna som pålitliga 

källor för information formar barn felaktiga uppfattningar och negativa attityder om psykisk 

sjukdom. Det kan vara television, reklam, nyheter om självmord och våld som kopplas 

samman med någon psykisk åkomma som blir den enda referens som barn har till psykiska 

sjukdomar. I vår studie kom det fram att skolsköterskor känner ett behov av mer kunskap 

särskilt inom området med den psykiska hälsan. Resha (2009) skriver att skolsköterskor 

behöver skaffa sig och upprätthålla kunskap och färdigheter som de kan använda i sin 

yrkesutövning för att möta elevernas behov. Ingen sjuksköterska kan förväntas vara expert på 

alla områden hela tiden, till exempel kan en flytt från en skola till en annan göra att 

skolsköterskan behöver utveckla nya färdigheter och kompetenser (ibid). Skolsköterskor 

skulle till exempel kunna arbeta med hälsofrämjande program och/eller som Hootman et.al 

(2002) skriver att skolsköterskor skulle kunna utveckla hälsobefrämjande program för den 

psykiska hälsan och då förebygga våld, motverka depression samt att bara finnas där för 

barnens trygghet.  

 

I vår studie kom det fram att skolsköterskor först och främst försöker identifiera barn som mår 

dåligt eller riskerar att må dåligt, fokus på enskilda individer. På någon av skolorna har man 

förutom detta systematiskt satsat på generella insatser, att ge en möjlighet att lära sig om till 

exempel stress och hur människokroppen reagerar, vad man kan göra för att må bättre och att 

det finns hjälp att få. Som Wiklund (2003) tar upp så har alla barn olika förutsättningar 

beroende på deras egen unika verklighet. De generella insatserna som görs har alltså olika 

betydelse för olika barn, eller som en av våra skolsköterskor sa att för en del av barnen 

förebygger man och för andra ger man en möjlighet att öppna sig och ta emot hjälp. Hur 

barnet upplever sin värld har alltså betydelse för hur risk- och skyddsfaktorer påverkar det.  

Bremberg (2004) skriver att om individen kan bestämma över sina villkor och få ett brett 

livsvärldsperspektiv under uppväxten så ökar möjligheten att som vuxen få en bra hälsa där 

man till exempel inte reagerar känslomässigt på olika stressituationer. Som vi ser det är 

generella insatser lönande för både enskilda individer och för samhället i stort, men det krävs 

ett långsiktigt perspektiv, att satsa idag för något som betalar sig kanske en generation bort. 

Bing (2005) skriver om folkhälsoarbetets bärande tanke att se hälsa som en investering och att 

förebyggande arbete är billigare och mer humant än sjukvård och behandling. Detta 

framhåller även folkhälsoinstitutet och WHO. (Statens Folkhälsoinstitut 2009). (WHO 2009). 

 

Helhetssyn på barnen fick skolsköterskorna i vår studie om de fick finnas på plats och vara 

tillgängliga för barnens behov, då mådde barnen som bäst och de visste var de kunde komma 

med sina problem. Detta överensstämmer med det som Eriksson (1993) och Sjöstedt (1997) 

skriver om helhetssyn.  Thompson (2003) fick fram i sin studie om barnmorskors möte med 

nyblivna mammor att det är viktigt att barnmorskorna bara ”finns där” och ”är där” för 

mammorna som stöd. Att barnmorskorna vågar visa ett engagemang för mammorna som 

skapar bra relationer. Det framkom även i vårt resultat skolsköterskor som betonade det 

viktiga och avgörande ”finnas där” för barnen och ha ett engagemang för att barnen ska må 

bra. Då kan skolsköterskor bygga tillitsfulla relationer med barnen och främja deras psykiska 

hälsa .  
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Enligt Bremberg (2004) är det när skolsköterskan ser hela eleven på hälsokontrollerna som 

det går att finna vad som är fel. Det gör skolsköterskan genom att få information om barnet 

via journal, via prat med barnet samt genom att genomföra undersökningar. Det krävs att 

skolsköterskan visar att hon engagerar sig och vågar leva sig in i barnet för att få en bra 

kommunikation så barnet kan öppna sig. Oftast måste mer tid än de vanliga tio minuterna 

avsättas för detta. Vi drog slutsatsen att finns det engagemang hos skolsköterskan till att 

utföra något så finns det också tid till det. Detta då om skolsköterskan arbetar på en skola. En 

del skolsköterskor i vår studie uttryckte en önskan att få arbeta på en skola för att tiden skulle 

räcka till för att de skulle kunna utföra hälsofrämjande projekt och hinna med eleverna. Detta 

styrker Arnesdotter, Olander och Ragneskog (2008) i sin forskning där det även framkom 

tidsbrist hos de skolsköterskor som arbetar på flera skolor så att de inte hinner med barnen på 

samma sätt. Arnesdotter et.al (2008) har även sett att samarbete med andra yrkesgrupper är 

något skolsköterskorna bör bedriva för att utföra sitt hälsofrämjande arbete. Honeyman (2007) 

påpekar att familjen är den viktigaste för barnet, dit de vänder sig först när de behöver stöd, 

här kan skolsköterskan uppmuntra föräldrar att diskutera problem och att lyssna på sina barn. 

Det är som socialstyrelsen (2009) påpekar eleven och vårdnadshavare som är den egentliga 

uppdragsgivaren och därför är det viktigt med en bra samverkan med familjen.  

 

 

SLUTSATS 

Som svar på vårt syfte kom vi i detta arbete fram till att skolsköterskor framförallt arbetar 

med hälsosamtal och mer generella insatser där man bland annat undervisar i livskunskap. Vi 

har sett att barnens psykiska hälsa befrämjas med engagemang och samverkan. Det krävs 

även tid och givetvis pengar men för barnens hälsa måste skolsköterskor och annan personal 

kunna välja att se dagens besparingar och brist på pengar som en utmaning, se möjligheter 

och inte bara hinder och försöka hitta andra vägar att gå. Det betyder som det tema som 

framkom i resultatet ”tid för engagemang och samverkan främjar den psykiska hälsan” att det 

speglar två nivåer i arbetet, en strukturell och en individuell som är sammanlänkande och 

beroende av varandra. Vi såg att det går att använda den makt som professionen ger, att driva 

igenom ”sin vilja” till exempel olika projekt, att hitta lösningar. 

 

Det skulle vara intressant att forska vidare på det Mclachlan, Burgos, Honeycutt, Linman, 

Moneymaker och Rathke (2009) var inne på, med samverkan mellan skolsköterskor och 

sjuksköterskestudenter, när det gäller att få en bättre hälsoundervisning till barn och 

ungdomar. Ett samarbete mellan skolan och högskolan kanske? Om man till exempel lägger 

en pedagogisk uppgift på studenterna att undervisa barn om stress eller vad psykisk hälsa är, 

då kanske ett intresse skulle väckas ute på skolorna för att handleda studenter. Vidare 

forskning kan även bedrivas på varför skolsköterskor anser sig ha för lite tid till sitt 

hälsofrämjande arbete. Och vad som behövs för att de ska kunna bedriva ett genomlöpande 

arbete som främjar den psykiska hälsan med de förutsättningar som finns idag. Något annat 

som vore intressant att titta på är de generella insatser som görs ute på skolorna. Det lilla vi 

har sett ger en bild av att det finns många olika projekt och sätt att arbeta hälsobefrämjande, 

men vi har svårt att se att det finns en plan som gör att alla barn får ta del av dessa insatser, 

det ser väldigt olika ut bara bland de skolor vi har varit på, hur ser det då ut i resten av landet, 

vem utvärderar?  Vem ser till att barnens rättigheter tillgodoses oavsett vilken skola man går 

på? Ska enstaka personers personliga engagemang och förmåga att lyfta andra till samarbete, 

vara det som gör det hälsofrämjande arbetet bra, vad händer då om en sådan person slutar på 

en skola? Ja vi anser att det är viktigt med mer forskning på området för att skapa en stabil 

elevhälsa som gäller för alla barn.  

Kommentar [E3]: Detta kan ni referera 

till om ni tar upp helhetssyn i dissuss 
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Till verksamhetschef 

xxx 

 

 

Vi heter Eva Arvidsson och Malin Holmberg och är sjuksköterskor som studerar vidare till 

distriktssköterskor vid Borås vårdhögskola. I vårt examensarbete, omfattande 15 

högskolepoäng, har vi valt att studera skolsköterskors erfarenheter av att arbeta förebyggande 

med psykisk ohälsa samt hur de arbetar för att främja den psykiska hälsan hos 

grundskoleeleverna, då det är många barn idag som upplever ohälsa av något slag. Vi har valt 

att intervjua skolsköterskor, då de enligt vår uppfattning har dagligt ansvar över barnens 

välbefinnande. Vi beräknar vara klara med studien i november 2009. Vi är därför mycket 

intresserad av att få genomföra studien vid en av Era skolor i  Din kommun. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Er skola, är vi tacksamma för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig tveksam till att 

studien genomförs vid Er skola är vi tacksamma för besked. Har Du frågor rörande 

undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

 

Med Vänlig hälsning 

 

 

……………………….                                                  ………………………… 

Eva Arvidsson     Malin Holmberg 
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Bilaga 3 

 

 

 

Till skolsköterskor som vill medverka i vår intervjustudie. 

 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor, Ewa Arvidsson och Malin Holmberg, som studerar till 

distriktssköterskor vid vårdhögskolan i Borås. Vi har valt att i vår D-uppsats undersöka hur 

skolsköterskor arbetar förebyggande med fokus på psykisk ohälsa bland elever i grundskolan.  

Anledning till att vi blivit intresserade av detta ämne är att vi har sett att det i upprepade 

rapporter visar sig att barn och ungdomar mår allt sämre psykiskt. I den senaste 

folkhälsorapporten från 2009 visar det sig visserligen att det har blivit något bättre förutom 

för flickor som går i nian, där rapporteras fortfarande ökande psykisk ohälsa.  

 

Vi avser att utföra intervjuer med åtta skolsköterskor i kommunal verksamhet. 

Vi vill intervjua Dig på Din skola, deltagande är naturligtvis frivilligt och det som sägs 

behandlas konfidentiellt. Vi skulle uppskatta om Du har möjlighet att ta Dig tid för detta. 

Intervjun beräknas ta drygt en halvtimma och vi kommer ut till Din arbetsplats. Vi önskar 

spela in intervjun för att förenkla efterarbetet. Vi bjuder på fika. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Ewa Arvidsson   Malin Holmberg 

Tel: xxx    Tel: xxx 

S082440@utb.hb.se    s083654@utb.hb.se  
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Bilaga 4 

 

 

Intervjuguide 
 

 

1. Ålder? Utbildning? Arbetslivserfarenhet? År som skolsköterska? Hur länge på 

nuvarande arbetsplats? Hur många elever har Du ansvar för, fördelat på hur många 

skolor? 

 

 

 

 

2. Vad tänker Du när det rapporteras om att barn- och ungdomar idag mår dåligt 

psykiskt? Berätta. 

 

 

 

 

 

 

3. Hur ser det förebyggande arbetet ut när det gäller att främja det psykiska 

välbefinnandet hos elever på Din skola/skolor? Berätta.  

 

 

 

 

 

 

4. Hur uttrycker sig eleverna som mår dåligt? Vad är vanligast? Skillnad mellan pojkar 

och flickor? Vad gör Du som skolsköterska när du ser att en elev mår dåligt – Beskriv. 

Kan du använda dessa erfarenheter i ditt hälsofrämjande arbete? 

 

 

 

 

 

 

5. Vad finns det mer för resurser (förutom skolsköterskan) som Du kan ta hjälp av i 

arbetet med att förebygga psykisk ohälsa? Berätta.  

 

 

 

  

 

 

6. Samverkan med andra yrkesgrupper, barnens sociala nätverk- familj? Hur ser 

elevernas arbetsmiljö ut, hur mycket resurser ägnas åt detta vid din skola?  

 


