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Sammanfattning    
 
Den psykiska ohälsan bland barn ökar. Psykisk ohälsa i barndomen leder till lidande för 
individen och påverkar såväl skolresultat som sociala relationer. Att tidigt 
uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa och att arbeta hälsofrämjande genom att 
stödja skyddsfaktorer för psykisk hälsa har betydelse för den enskilda individens 
framtida hälsa och välbefinnande som för folkhälsan i stort. Skolan är en betydelsefull 
hälsofrämjande arena där skolsköterskan har en unik nyckelposition för att stödja barns 
psykiska hälsa genom den kontinuerliga kontakten med eleverna i deras vardagliga 
skolmiljö. Författarna vill med denna studie öka förståelsen för hur skolsköterskan i det 
dagliga mötet med barnen verkar hälsofrämjande. Syftet med studien var att beskriva 
skolsköterskornas erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande med barns psykiska hälsa. För 
att besvara syftet har studien genomförts med hjälp av en kvalitativ metod utifrån en 
induktiv ansats. Kvalitativa interjuver genomfördes med åtta skolsköterskor i tre 
kommuner i Västra Götaland. Data analyserades därefter genom kvalitativ 
innehållsanalys. Tre kategorier framträdde i resultatet vilka beskriver att möta barnet 
där det befinner sig, att lita på sin intuition och att jobba tillsammans. Studien visar på 
hur skolsköterskors erfarenhet av att kunna arbeta hälsofrämjande med barns psykiska 
hälsa kräver trygga och tillitsfulla relationer vilket förutsätter att skolsköterskan är 
tillgänglig, har tid och är synlig för barnen vilket möjliggör för dem att spontant söka 
upp skolsköterskan när behov uppstår. Genom att skolsköterskan lyssnar på barnets 
berättelse och bekräftar dennes tankar och känslor kan skolsköterskan i dialogen stärka 
och stödja barnet. Skolsköterskans intuition och erfarenhet i mötet med det enskilda 
barnet är viktiga redskap för att uppmärksamma psykisk ohälsa och att främja psykisk 
hälsa. Skolsköterskornas erfarenheter visar även på vikten av god samverkan med andra 
och framförallt med lärarna för att identifiera barn som är i behov av mer stöd. 
Resultatet belyser också betydelsen av kollegialt stöd för att arbeta med dessa frågor. I 
studiens diskussionsdel redogörs reflektioner kring metodprocessen samt huvudfynden i 
resultatet i relation till tidigare forskning.  
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INLEDNING 
Författarna har ett genuint intresse för barn och barns psykiska hälsa och anser att det är 
ett viktigt och aktuellt område där mer forskning behövs. Vinsterna med sådan 
forskning kan få positiva konsekvenser för såväl det enskilda barnet, dess omgivning 
som för samhället i stort. Folkhälsomyndigheten (2014) anser att barn och ungdomars 
psykiska hälsa är ett område som bör uppmärksammas särskilt och ingår i de nationella 
målen för folkhälsan gällande trygga och goda uppväxtvillkor. Den psykiska ohälsan 
bland barn ökar och utgör ett växande samhällsproblem och är ett hot mot den samtida 
och framtida folkhälsan. Identifiering av risk- och skyddsfaktorer, tidiga insatser och 
stöd till barn som drabbats av psykisk ohälsa är betydelsefulla faktorer då hälsan i barn- 
och ungdomsåren i hög grad kan komma att påverka vuxenlivet.  
 
De flesta barn i Sverige går till skolan med lätta steg men för vissa barn är det svårare 
(Rädda barnen 2014). Skolan är därför en viktig arena för det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet då den når i princip alla barn i samhället oavsett bakgrund och 
förutsättningar. Skolsköterskan har en mycket betydelsefull funktion då det gäller att 
arbeta hälsofrämjande med barns psykiska hälsa. Med denna studie avser författarna att 
ta del av skolsköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med barns psykiska 
hälsa i det dagliga arbetet. Genom att skapa en djupare kunskap och förståelse för dessa 
erfarenheter kan studiens resultat användas för att öka den vårdvetenskapliga kunskapen 
inom området.   
 
BAKGRUND 
 
I bakgrunden presenteras väsentlig forskning, definitioner och litteratur vilken anses 
relevant för studien.  
 
Skolsköterskans yrkesroll 
 
Skolsköterskans professionella kompetens och yrkesroll syftar till att säkerställa en 
trygg och god vård för såväl elever som deras vårdnadshavare. Skolsköterskans 
yrkesroll ställer höga krav på flexibilitet samt förmåga till självständigt arbete utifrån 
professionell färdighet och förutsätter en nära samverkan till övriga professioner inom 
skolan. I rollen som skolsköterska ingår att förena vetenskaplig forskning med beprövad 
erfarenhet och utifrån en helhetssyn sammankoppla enskilda elevers unika upplevelser 
och erfarenheter av sin livssituation, kropp och hälsa (Riksföreningen för skolsköterskor 
och Svensk sjuksköterskeförening 2011, ss. 4, 6). Skolsköterskans arbetsuppgifter 
speglar den samhälleliga hälsoutvecklingen och professionen påverkas av den kontext 
som yrket utövas i, det vill säga skolan och utbildningsväsendet, ett organisatoriskt 
sammanhang som skiljer sig från övrig hälso- och sjukvård (Morberg 2012, ss. 47, 48).  
 
Morberg (2012, s. 31) beskriver hur skolsköterskan har goda möjligheter till att bedriva 
ett förebyggande och hälsofrämjande arbete på såväl individuell som på generell nivå 
genom den kontinuerliga vardagliga kontakten med eleverna. Grundförutsättningen för 
skolsköterskans arbete är tillgänglighet och en ”öppen dörr-policy” vilket utgör en 
central funktion i elevernas skol- och vardagsmiljö. Det ska vara lätt för eleverna att 
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söka upp skolsköterskan och få professionellt vuxenstöd då det bidrar till elevernas 
allmänna välbefinnande (Morberg 2012, ss. 49, 50).  
 
Minst tre planerade hälsobesök ska eleverna erbjudas enligt skollagen (SFS 2010:800) 
under sin grundskoletid. I hälsobesöken ingår ett hälsosamtal med skolsköterskan där 
eleverna ska ges tillfälle att reflektera och diskutera sina levnadsvanor och hälsa. Dessa 
samtal innebär även en möjlighet för eleven att lära känna och få förtroende för 
skolsköterskan. Både de planerade och de spontana hälsosamtalen är mycket viktiga 
redskap i det hälsofrämjande arbetet för skolsköterskorna (Golsäter & Enskär 2012, s. 
153). Skolsköterskan är en nyckelperson då det gäller att screena för att upptäcka 
psykiska problem hos skolbarn då skolsköterskan rutinmässigt gör bedömningar av 
eleverna (Allison, Nativio, Mitchell, Ren & Yuhasz 2014, s. 172).  
 
Elevhälsa 
 
Med den nya skollagen som togs i laga kraft den 1 juli 2011 så samlades 
skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna till en 
samlad elevhälsa. Syftet med att på detta sätt samla insatserna under elevhälsan var att 
öka samverkan mellan de olika professionerna och betona det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet (Socialstyrelsen 2014, ss. 9, 30). Elevhälsan omfattar 
medicinska, psykosociala, psykologiska och specialpedagogiska insatser vilket 
förutsätter tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator samt personal med 
specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans uppdrag är att förebygga och främja hälsa 
där elevernas utveckling skall stödjas gentemot utbildningens mål (SFS 2010:800).  
 
Arbetet inom elevhälsan sker på tre nivåer, på organisations-, grupp- och individnivå. 
Insatserna syftar till att åskådliggöra förhållanden eller strukturella företeelser som kan 
innebära risker eller hinder för hälsan samt belysa utvecklingsfrämjande förhållanden. 
Elevhälsan skall genom sitt arbete medverka till miljöer som på olika sätt främjar barns 
utveckling, lärande och hälsa genom att stödja elevernas självkänsla och delaktighet 
genom ett aktivt engagemang i arbetet kring kränkande behandling, värdegrund och 
arbetsmiljö. Elevhälsans hälsofrämjande arbete fokuserar på att bibehålla eller stärka 
elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (Socialstyrelsen 2014, s. 100).  
 
Enligt skollagen skall det finnas en skolsköterska och skolläkare för att utföra 
medicinska insatser i skolans elevhälsa, detta är den del som tidigare benämndes 
skolhälsovård. Insatserna består av hälsokontroller, screening, vaccinationer, 
okomplicerade sjukvårdsinsatser och spontanbesök. Den medicinska insatsen innebär 
även att eleverna kan få stöd och hjälp i frågor av psykosocial karaktär. De under 
skoltiden planerade hälsobesöken innefattar allmän hälsokontroll och har till syfte att 
dels identifiera sjukdom, ohälsa eller funktionsproblematik men även att bevaka och 
befrämja hälsa hos eleverna och arbeta för tidiga insatser. Tidig upptäckt av psykisk 
ohälsa i skolåldern ger möjlighet att snabbare sätta in rätt hjälp innan problemen blivit 
för omfattande (Morberg 2012, ss. 34, 38, 39).  
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Skolbarns fysiska och psykosociala utveckling 
 
Att som skolsköterska främja hälsa och förebygga sjukdom är till stor del en 
hälsopedagogisk uppgift (Hillman 2012, s. 82). Detta kräver kunskap och anpassning 
till barns mognad och utvecklingsnivå (Morberg 2012, s. 48). Det är emellertid även 
mycket betydelsefullt att skolsköterskan har generell kunskap om att alla barn inte 
utvecklas i samma takt och att mognaden kan variera individuellt från barn till barn 
(Björkman 2014, s. 124).  
 
I sex-sju års ålder går många barn igenom sin första utvecklingskris. Under denna del av 
utvecklingen så är många barn upptagna med frågor av filosofisk och existentiell natur, 
exempelvis tankar om liv och död. Under de tidiga skolåren förändras barnets 
världsuppfattning då de allt mer anammar den naturvetenskapliga synen på tillvaron. 
Detta kan då skapa förvirring och konfliktkänslor då barnet tvingas ompröva och 
utveckla sin magiska världsbild mot en mer rationell (Tamm 2012, s. 231).   
 
Enligt Hwang och Nilsson (2011, ss. 22, 23) så kan individens mognad indelas utifrån 
den fysiska, kognitiva och socioemotionella utvecklingen, vilka samtliga på olika sätt 
påverkar varandra inbördes. För att förstå ett barn måste kunskap om barnets fysiologi 
och biologi kombineras med inblick och förståelse för barnets kognitiva värld, språkliga 
färdigheter, dess intellektuella förmåga, temperament och nyfikenhet samt beaktande av 
barnets sociala relationer.  
 
Den fysiska utvecklingen inkluderar såväl yttre som inre kroppsliga förändringar. Till 
exempel vikt och längdutveckling, förändringar i muskler, skelett, nervsystem och inre 
organ samt fin- och grovmotoriska färdigheter. Även kroppsliga avvikelser, skador och 
sjukdomar kategoriseras under fysisk utveckling. Barns kroppsliga tillväxt och 
mognadstakt är processer som är genetiskt programmerade. Under denna 
utvecklingsprocess är de känsliga för fysisk och psykisk stress, kroppslig sjukdom och 
näringsstatus vilket påverkas av socioekonomiska förhållanden (Hagenäs & Sävendahl 
2012, s. 39). Under de tidiga skolåren så utvecklas inte kroppen lika snabbt som tidigare 
utan det sker en mer jämn och stabil tillväxt med fokus på att förbättra de fysiska 
färdigheterna, till exempel hoppa, springa och kasta boll. Barnen blir smalare, hjärt- och 
lungkapacitet ökar och musklerna blir starkare samt finmotoriken förbättras. 
Skillnaderna i tillväxt är individuella och blir mer påtagliga när barnen kommer in i 
förpuberteten (Hwang & Nilsson, 2011, ss. 247, 248).  
 
Den kognitiva utvecklingen innebär de mentala processer som syftar till att hjälpa 
individen att tolka sin omvärld och den egna platsen i den. Det kan till exempel handla 
om fantasi, inlärning och tänkande. En tidig förgrundsgestalt inom det kognitiva 
perspektivet på utveckling var Jean Piaget. Piaget menade att utvecklingen av själva 
tänkandet sker i olika stadier och delade in barns tänkande och omvärldstolkning i fyra 
åldersstadium där varje fas har sin grund i det föregående. Ett barn i sex-tolv års ålder 
befinner sig enligt denna teori i det konkreta operationella stadiet vilket innebär att 
barnet kan tänka logiskt på ett mer systematiskt sätt än tidigare men bara när det handlar 
om konkreta företeelser i dess omvärld (Hwang & Nilsson, 2011, ss. 61, 62, 63). Barn i 
denna ålder är även mer flexibla i sitt tänkande, mindre egocentriska och mer konkret 
inriktade på hur förhållanden mellan människor och ting är beskaffade i omvärlden 
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(Hwang & Nilsson, 2011, s. 253). Enligt Tamm (2012, s. 192) så är forskare idag 
överens om att barns tankar och idéer vad det gäller hälsa och sjukdom är relaterade till 
den kognitiva utvecklingen hos barnet. Barns föreställningar om exempelvis hälsa och 
sjukdom utvecklas systematiskt och förutsägbart vilket överensstämmer med Piagets 
teori.  
 
Genom hela livet från födsel och framåt lever individen i en mycket social värld och 
interagerar ständigt med andra (Velandia 2014, s. 48). Den socioemotionella 
utvecklingen innefattar individens känslomässiga utveckling till en unik individ och 
socialt till en samhällsvarelse. Det handlar till exempel om identitet, personlighet, 
relationer, roller och anknytning. Hur barn förstår och tolkar andra är nära förbundet 
med deras självkänsla och självbild. I de tidiga skolåren, sex-tolv år är de jämnåriga 
kamraterna och den gemensamma leken mycket betydelsefull. Leken lär barnen att 
hantera konflikter, hur regler fungerar samt förmågan att kunna kompromissa. Genom 
detta blir de mer demokratiska, mindre egoistiska och lär sig att förstå andra människors 
perspektiv. Kamratgruppen kan i denna ålder utgöra ett viktigt redskap till självkänsla 
då beroendet av jämnåriga blir allt större medan samspelet och beroendet av föräldrarna 
minskar. Den sociala världen vidgas vilket kan innebära ett slags uppvaknade som 
ibland beskrivs som en nioårskris. Detta innebär att barnet genom sitt allt mer logiska 
tänkande börjar jämföra sig med andra och inser att verkligheten inte alltid går att ändra, 
föräldrarna framträder nu i barnets ögon allt mer realistiskt med brister och fel. Barnet 
får i denna ålder fler sociala arenor att spela på vilket leder till nya roller i såväl familjen 
som i skolan och på fritiden vilket kan utgöra positiva möjligheter för individuell 
utveckling men även risk för störningar och problem (Hwang & Nilsson 2011, ss. 22, 
275, 278, 287). 
 
Hälsa i skolåldern 
 
I denna studie har vi valt att utgå från World Health Organisations (WHO) definition 
av hälsa. 
 
”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity” (WHO 2003).  
 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 101) beskriver hur hälsa är målet för vårdandet och 
vårdvetenskapens uppgift är att skapa kunskap för att kunna möjliggöra ett vårdande 
som stärker och stödjer individens hälsoprocesser. Upplevelsen av hälsa är individuell 
och speglar individens totala livssituation. Hälsobegreppet är mångdimensionellt och 
har en djupare betydelse än enbart frånvaro av sjukdom. Hälsa är ett tillstånd av 
jämvikt, individens upplevelse av inre balans och en känsla av jämvikt i relationerna till 
andra och livet i stort (Dahlberg & Segesten 2010, s.49). Oberoende av typ av vård så är 
det angeläget att tillvarata och främja det friska och naturliga hos individen och genom 
detta förhållningsätt öka dennes delaktighet i sina hälsoprocesser. En förutsättning för 
upplevelsen av hälsa och livskraft är individens känsla av mening och sammanhang, 
möjlighet till rörelse och aktivitet, stillhet och vila samt livsrytm. Vad dessa begrepp 
innefattar är personligt och kan påverkas av sjukdom och ohälsa (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 197, 77, 102). Att i samtalet förutsättningslöst utgå från individens livsvärld, 
dess upplevda erfarenhet av sin livssituation kännetecknar ett öppet och följsamt 
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vårdande och genom vårdrelationen kan individens hälsoprocesser stärkas, 
välbefinnandet öka och lidandet minskas (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 184, 190, 
200). 
 
Hälsofrämjande arbete utgår från ett salutogent perspektiv och fokuserar på de faktorer 
som ger upphov till och bevarar hälsa. Att arbeta hälsofrämjande innebär att identifiera 
individens egna resurser, att stärka dessa för att hantera och förebygga ohälsa och 
sjukdom och att främja hälsa (Socialstyrelsen 2014, ss. 28, 29). Empowerment eller 
egenmakt är ett ledande begrepp i skolsköterskans hälsofrämjande arbete och är en 
process som leder till att individen får bättre egenkontroll och inflytande över 
handlingar och beslut som påverkar hälsan. Detta kräver ett jämlikt samarbete och 
dialog på lika villkor. Skolsköterskan kan i mötet med barnet agera samarbetspartner 
och resurs i stödjandet av barnets tilltro och kraft till den egna förmågan att hantera 
hälsoproblem och göra kloka val. Hälsoundervisning som bygger på empowerment 
syftar till att stödja barnets kritiska reflektions- och lärandeprocess genom att 
skolsköterskan bidrar med sin erfarenhet, kunskap och handledning (Borup 2012, ss. 
138, 139). Detta belyses även av forskning som påvisar hur skolsköterskors 
huvudsakliga syfte är att verka hälsofrämjande för att stödja barnens hälsa och lärande 
och genom sin profession bistå med individuellt anpassad vägledning och stödja barnet 
till delaktighet i sin hälsoprocess (Larsson, Björk, Ekebergh & Johansson Sundler 2014, 
s. 358).  
 
Svenska barn har i flera avseenden den bästa hälsosituationen i världen med låg andel 
barnolycksfall och spädbarnsdödlighet, relativt låg andel barn som utsätts för kroppslig 
bestraffning samt hög andel ammade och vaccinerade barn. Den psykiska ohälsan bland 
barn har dock ökat de senaste årtiondena (Socialstyrelsen 2014). Ur ett internationellt 
perspektiv är dödligheten i Sverige bland barn och unga låg. Skillnader mellan olika 
gruppers hälsa kan dock härledas till levnadsvillkor som exempelvis moderns 
utbildningsnivå, där en kortare utbildningslängd ger fler hälsorisker och utsatthet. 
Skolgång och utbildning är en stark indikator på socioekonomiska förhållanden som 
påverkar både den fysiska och psykiska hälsan (Folkhälsomyndigheten 2014, ss. 11, 
75). Forskningsresultat av bland annat Reiss (2013, s. 28) påvisar en tydlig koppling 
mellan socioekonomisk utsatthet och psykiska hälsoproblem under barn- och 
ungdomsåren.   
 
Forskning påvisar även vikten av att skolsköterskan arbetar hälsofrämjande då insatser 
kan leda till stora förbättringar av livskvalité och livslängd för barn och unga (Whiting 
& Miller 2009, s. 45). Arbetet med att främja barns psykiska hälsa och välbefinnande är 
ett led i en hållbar utveckling. En hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt är faktorer som påverkar individens levnadsvanor och livsvillkor 
(Folkhälsomyndigheten 2013). En förutsättning för detta är att skapa möjligheter i 
samhället för en god hälsa för alla på lika villkor vilket är det övergripande målet för 
den nationella folkhälsan (Folkhälsomyndigheten 2013). Folkhälsomålen utgår från 
hälsans bestämningsfaktorer och innefattar 11 målområden där barn och ungas 
uppväxtvillkor utgör ett eget område. Det är i barn- och ungdomsåren som hälsovanor 
grundläggs vilka är beroende av livsstil och levnadsvillkor. Förhållanden under 
uppväxten har betydande effekt för både den fysiska och psykiska hälsan resten av livet. 
Skolan är en viktig stödjande miljö för insatser som främjar barns långsiktiga hälsa 
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genom att stärka och utveckla skyddsfaktorer mot ohälsa som till exempel goda 
levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten 2014).  
 
 
 
 
Psykisk hälsa/ohälsa 
 
WHO (2014) definierar viktiga aspekter av den psykiska hälsan som ett tillägg till sin 
definition av hälsa vilka belyser meningsfullhet och delaktighet som betydelsefulla 
faktorer för individens mentala välbefinnande:  
  
”Mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his 
or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively 
and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community” (WHO 
2014). 
 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) är psykisk ohälsa ett av de stora 
folkhälsoproblemen idag. Besvär som huvudvärk, ångest, oro, ängslan, stress, trötthet, 
sömnbesvär, självmordstankar samt självmordsförsök tas upp. Den psykosomatiska 
ohälsan bland unga ökar nationellt sett, elever med psykiska och somatiska besvär som 
till exempel nedstämdhet och huvudvärk är 2014 dubbelt så hög jämfört med hur det 
såg ut 1985. Enligt Socialstyrelsen (2013 ss. 7, 8) har den psykiska ohälsan bland barn 
ökat den senaste 20-årsperioden och fortsätter öka vilket utgör ett växande 
folkhälsoproblem i samhället. Ökningen kan ses i hela gruppen och inte enbart bland 
barn med särskild psykosocial utsatthet.  
 
Psykisk ohälsa innebär psykiska symtom som är oönskade och kan leda till att risken 
ökar för psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2014, s. 118). Psykiska symtom kan vara 
symtom som motverkar optimal utveckling, emotionellt välbefinnande samt delaktighet 
i vardagens aktiviteter. Symtom på psykisk ohälsa hos barn kan innebära exempelvis 
nedstämdhet och oro eller i form av psykosomatiska symtom som magont eller 
huvudvärk (Socialstyrelsen 2013, s. 10). När de psykiska symtomen ger barnet ett 
lidande och där det påverkar vardagen så kan det leda till psykisk sjukdom eller 
psykiatriska diagnoser. Vissa psykiatriska tillstånd som exempelvis autism, Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och utvecklingsstörning är diagnoser som ökar 
sårbarheten för påfrestningar vilket kan påverka barnets uppväxt och skolsituation vilket 
kan leda till psykisk ohälsa. (Socialstyrelsen 2014, s. 118).  
 
Enligt Tinnfält (2012, s. 176) så finns det idag kunskap om att många barn och unga 
inte mår bra och lever i ogynnsamma hemförhållanden. Trots detta är det endast ett fåtal 
av dessa barn som är kända för skolan och elevhälsan. Detta beror på att barn ofta 
uppvisar signaler som kan vara svårtolkade. Tecken på ohälsa kan ge såväl tydliga som 
otydliga signaler liksom inåtvända och utagerande beteenden. Tinnfält (2012, s. 176) 
beskriver vidare att när det känns problematiskt så har barn också ofta svårt att berätta 
om sin livssituation och understryker vuxenvärldens ansvar att upptäcka och stödja barn 
som lever i problemfyllda hemmiljöer. Det är viktigt att vuxna både i skolan och på 
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andra ställen i samhället blir mer uppmärksamma och vågar fråga om de misstänker att 
ett barn eller ungdom mår dåligt eller far illa.  
  
Risk och skyddsfaktorer vid psykisk ohälsa 
 
Sociala och känslomässiga problem i barndomen kan påverka såväl skolresultat som 
framtida möjligheter (Ballard, Sander & Klimes- Dougan 2014, s. 145). Den psykiska 
ohälsan påverkar barnets tankar, känslor, kropp och beteende. Sambandet mellan 
lärande och hälsa är dubbelriktat vilket innebär att barn som lider av psykisk ohälsa är 
mer benägna till sämre skolresultat samt att de barn som har svårigheter i skolan även 
löper större risk för att utveckla psykisk ohälsa. Skolan är också en instans i samhället 
som är viktig ur hälsosynpunkt då den kan fånga upp barn som inte annars vanligtvis 
kommer i kontakt med sjukvården (Powers, Bower, Webber & Martinson 2011, ss. 23, 
24). För att uppmärksamma, förstå och förebygga psykisk ohälsa hos barn krävs inte 
bara kunskap om barns individuella sårbarhetsfaktorer utan även förståelse för påverkan 
från den omgivande miljön med sociala och familjära riskfaktorer. I detta arbete är det 
viktigt att identifiera såväl risk- som skyddsfaktorer i barnets hela livssituation 
(Mendes, Souza Crippa, Souza & Loureiro 2013, ss. 1825, 1832, 1833).  
 
Motståndskraften gällande psykisk ohälsa är individuell. Utvecklingen av psykisk 
ohälsa hos ett enskilt barn beror på hur risk- och skyddsfaktorer samspelar i det aktuella 
fallet. Trygg känslomässig föräldraanknytning, goda positiva vuxenkontakter och ett 
stabilt socialt nätverk är viktiga faktorer för främjandet av den psykiska hälsan. 
Riskfaktorer innebär förhållanden vilka ger en högre sannolikhet för att ett barn skall 
utveckla problematik medan skyddsfaktorer är de hälsofrämjande förhållanden som 
minskar effekten av riskfaktorerna eller som ökar individens motståndskapacitet mot 
belastningar. Levnadsvanor, livsstil och strukturella faktorer kan utgöra både risk- och 
skyddsfaktorer (Socialstyrelsen 2014, ss. 26, 28, 94). En välfungerade skola utgör en 
skyddsfaktor mot psykisk ohälsa. Sambandet mellan låga grundskolebetyg och framtida 
psykosocial problematik och kriminalitet är mycket starkt. Låga betyg är en riskfaktor 
oavsett socioekonomisk uppväxtbakgrund (Socialstyrelsen 2011).  
 
En god psykisk hälsa handlar om en emotionell motståndskraft, självkänsla och 
kompetens att hantera motgångar och stress (McDougall 2011, s. 48, 52). Det finns en 
rad skyddsfaktorer som främjar barns psykiska hälsa och välbefinnande. Forskning visar 
till exempel hur socialt stöd och fysisk aktivitet gynnar individens hälsofrämjande 
processer (Berntsson & Ringsberg 2014, s. 552). Barn med trygga och stabila 
uppväxtförhållanden med erfarenhet av att kunna förutsäga, begripa samt påverka sin 
tillvaro har goda förutsättningar för psykisk hälsa. Detta ger en kompetens att kunna 
möta livets påfrestningar på ett konstruktivt sätt genom att kunna förstå, överblicka och 
se ett sammanhang i tillvaron. Skolmiljön har en betydande roll för barns psykiska hälsa 
och upplevelse av sin situation. Omvärlden blir mer förutsägbar och begriplig om 
miljön präglas av goda relationer, värme, trygghet och acceptans för olikheter samt om 
undervisningen är anpassad efter elevens individuella förutsättningar. Goda sociala, 
kognitiva och fysiska egenskaper är tillgångar som främjar barns psykiska hälsa. 
Uthållighet, god impulskontroll och koncentrationsförmåga är andra inneboende 
förmågor som har betydelse för den psykiska hälsan, för att bli accepterad av 
omgivningen och att lyckas i skolan (Socialstyrelsen 2014, s. 117).  
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Socialstyrelsen (2014, s. 117) beskriver hur sårbarhet för psykisk ohälsa har samband 
med barnets personlighet, temperament, genetiska förutsättningar och psykosociala 
erfarenhet vilket ger olika möjlighet att klara de krav och påfrestningar som tillvaron 
kan innebära. Särskild sårbarhet har barn med neuropsykiatriska diagnoser och 
funktionsnedsättningar, kronisk eller långvarig sjukdom. Barn som lever under 
förhållanden som är präglade av psykosocial problematik med otrygga livsvillkor lider 
ofta av oro vilket kan leda till svårigheter att klara skolans och tillvarons förväntningar. 
Övriga riskgrupper är asylsökande, papperslösa eller av samhället placerade barn då de 
ofta blivit utsatta för trauman och upprepade separationer. Elever som kan behöva 
särskild uppmärksamhet är också barn som lever i hem med missbruk, våld, 
kriminalitet, psykisk funktionsnedsättning, som befinner sig i vårdnadstvister eller i 
hem med stressproblematik och arbetslöshet. Riskfaktorerna är kopplade både till det 
enskilda barnet, föräldrarna, familjen och den övriga omgivningen. Skyddsfaktorerna 
blir särskilt betydande för att minska eller neutralisera risken för barn med många 
riskfaktorer. Föräldrars kapacitet att tillgodose barnets behov av trygghet, omvårdnad 
och en trygg anknytning är avgörande för barnets utveckling och hälsa (Socialstyrelsen 
2014, ss. 28, 38, 116, 117). 
 
Risken att drabbas av psykiska symtom ökar med antal händelser som är negativa för 
barnets utveckling och hälsa. Detta leder till en växande negativ effekt där varje 
nytillkommen belastning läggs samman med den negativa inverkan som redan finns i 
form av tidigare riskfaktorer. Begreppet polyviktimisering används i detta sammanhang, 
barn som redan utsatts för någon form av trauma eller övergrepp löper större risk att 
utsättas för fler negativa händelser över tid. Elevhälsan har kompetens att identifiera 
risk- och skyddsfaktorer gällande barns psykiska hälsa och kan genom sitt 
hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete reducera riskfaktorer och stärka 
skyddsfaktorer hos det individuella barnet (Socialstyrelsen 2014, ss. 95, 96). 
Skolsköterskan har en barnskyddande roll och kan genom hälsosamtal och annan 
interaktion med eleverna tidigt upptäcka utsatta barn och barn som far illa. Tillit och 
förtroende är därför viktiga fundament i interaktionen mellan skolsköterska och barn 
(Engh Kraft & Eriksson 2014, s. 1).  
 
Barnets perspektiv och barns rättigheter  
 
Skolsköterskan har som del i elevhälsan en betydande uppgift då det gäller att 
uppmärksamma elevers behov och synpunkter på skolans miljö utifrån barnets 
perspektiv, dess erfarenhet, känslor, tankar och förståelse av sin livsvärld och situation 
(Nilsson 2014, s.16). Barnkonventionen eller FN:s konvention om barns mänskliga 
rättigheter antogs 1989 innefattar 54 artiklar som 193 länder förbundit sig att följa. 
Barnkonventionen innehåller fyra vägledande och grundläggande principer vilka 
tydliggör barns lika värde och rättigheter, att barns bästa skall föregås alla beslut, barns 
rätt till liv och utveckling samt barns rätt att få bli respekterade och få ge uttryck för sin 
mening. Konventionen innefattar alla barn oavsett bakgrund upp till 18 års ålder 
(UNICEF 2014). Sveriges riksdag ratificerade barnkonventionen 1990 och har därmed 
förbundit sig att förverkliga och fullfölja reglerna om barns rättigheter och behov. Sedan 
1993 finns i Sverige en Barnombudsman som bland annat har till uppgift att se till att 
kommuner, landsting och myndigheter lever upp till barnkonventionen i sin verksamhet 

http://jsn.sagepub.com/search?author1=Lisbet+Engh+Kraft&sortspec=date&submit=Submit
http://jsn.sagepub.com/search?author1=Ulla-Britt+Eriksson&sortspec=date&submit=Submit
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samt har en betydande nyckelroll i nationella strategier för att stärka barns rättigheter 
(Barnombudsmannen 2014).  
 
Alla skolsköterskans möten med barn skall präglas av ett barnperspektiv. Det innebär att 
belysa barns rättigheter och bästa utifrån tre olika perspektiv:  
 
Barnperspektivet vilket innefattar att genom det förhållningssätt som uttrycks i 
barnkonventionen sätta barnets bästa i fokus vid alla åtgärder eller beslut. Att den vuxna 
i möjligaste mån sätter sig in i barnets situation.  
 
Barnets perspektiv innefattar att lyssna på barnets erfarenheter, tankar och åsikter 
utifrån mognad och ålder. 
 
Barnrättsperspektivet innebär barnets rättsliga status och den skyldighet som finns att 
lämpliga åtgärder vidtas för att realisera barnets mänskliga rättigheter. Barnets 
vårdnadshavare har skyldighet och rätt att bestämma i frågor kring barnets enskilda 
angelägenheter men skall ju äldre barnet blir ta allt större beaktande till barnets egna 
åsikter och önskemål (Socialstyrelsen 2014, ss. 21, 81). 
 

PROBLEMFORMULERING 
Den psykiska ohälsan ökar bland barn i samhället vilket får konsekvenser på individ-, 
grupp- och samhällsnivå samt för den framtida folkhälsan i stort. Skolan är en unik 
arena för hälsofrämjande arbete då den omfattar alla barn i samhället. Skolsköterskan 
får genom detta en nyckelposition för att skapa goda förutsättningar för att 
uppmärksamma och stödja barns psykiska hälsa och välbefinnande. Skolsköterskan har 
i sin profession kompentens att genom sitt hälsofrämjande arbete stödja barns förmåga 
och delaktighet till en bättre hälsa och välmående samt minska lidande. Författarna vill 
med denna studie öka förståelsen för hur skolsköterskan i det dagliga mötet kan arbeta 
hälsofrämjande med barns psykiska hälsa genom att beskriva skolsköterskans 
erfarenheter av detta arbete.  
 
SYFTE 
Att beskriva skolsköterskans erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med barns 
psykiska hälsa. 
 
METOD 
I denna studie användes kvalitativ metod. I nedan följande rubriker beskrivs studiens 
ansats, deltagare, hur datainsamling samt dataanalys genomförts samt forskningsetiska 
ställningstaganden.  
 
Ansats 
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Studien är en kvalitativ intervjustudie vilken valdes för beskriva skolsköterskors 
erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med barns psykiska hälsa. Studien utgår från 
ett vårdvetenskapligt perspektiv utifrån livsväldsteorin och sjuksköterskans profession 
för att skapa förutsättningar för en bättre psykisk hälsa hos barn. Livsvärldsteorin utgör 
en filosofisk grund i den vårdvetenskapliga teorin, det är i och genom denna som hälsa, 
välbefinnande, sjukdom och lidande utspelas (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127, 128). 
Studien innefattar en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats vilket innebär att 
förutsättningslöst analysera text baserad på människors egenupplevda berättelser 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 188).  
 
Deltagare 
 
Deltagarna valdes ut genom bekvämlighetsurval (Trost 2010, s. 140). Studien 
genomfördes med intervjuer av åtta skolsköterskor i tre kommuner i Västsverige, 
verksamma i både tätort som landsbygd. Deltagarna i studien var skolsköterskor 
verksamma i förskoleklass, på låg- och mellanstadiet samt högstadiet. Antalet deltagare 
ansågs vara lämpligt utifrån studiens omfattning samt syfte (Kvale & Brinkmann 2014, 
s. 156). Informationsbrev om studien med förfrågan om godkännande för datainsamling 
(Bilaga 1) skickades via mail av författarna till verksamhetscheferna i berörda 
kommuner. Godkännande erhölls skriftligt via brev från verksamhetscheferna. 
Verksamhetscheferna skickade sedan via mail förslag på skolsköterskor för författarna 
att kontakta. Brev via mail till medverkande intervjudeltagare samt samtycke (Bilaga 2) 
skickades i god tid innan genomförandet av intervjuer. Skriftligt samt muntligt 
samtycke till deltagande inhämtades vid intervjutillfället. Samtliga åtta skolsköterskor 
var kvinnor i åldrarna 41-58 år med 5-15 års yrkeserfarenhet som skolsköterskor. Av de 
åtta deltagarna var fem distriktsjuksköterskor, en var barnmorska med 
specialistutbildning till skolsköterska, en psykiatrisjuksköterska samt en 
barnsjuksköterska. Sju av skolsköterskorna tjänstgjorde i kommunala skolor och en i 
fristående skola, skolsköterskorna var verksamma på sammanlagt 22 olika skolor. Fem 
av skolsköterskorna var verksamma på såväl förskoleklass, låg- och mellanstadiet som 
på högstadiet. 
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer i 
syfte att förstå skolsköterskors erfarenhet av att främja barns psykiska hälsa. Den 
kvalitativa forskningsintervjun har till syfte att förstå den upplevda vardagsvärlden ur 
den intervjuades egna perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014, s. 41). Till stöd i 
intervjuförfarandet hade författarna utarbetat en intervjuguide (Bilaga 3) innehållande 
bakgrundsfrågor, en huvudfråga, möjliga följdfrågor samt tillämpade följdfrågor. 
Författarna genomförde vardera fyra intervjuer under september 2014. Deltagarna valde 
själva tid och plats för intervjun. Samtliga åtta interjuver genomfördes på deltagarnas 
arbetsplatser, spelades in digitalt och tog mellan 40-60 minuter. 
 
Dataanalys 
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Kvalitativ innehållsanalys kan användas inom omvårdnadsforskning när texter skall 
tolkas och granskas såsom intervjumaterial. Författarna har använt den modell av 
kvalitativ innehållsanalys vilken finns beskriven av Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012, s. 187-191). Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att identifiera likheter 
och skillnader i textens innehåll och genom detta beskriva variationer. Initialt i 
processen transkriberades intervjuerna ordagrant av författarna som sedan läste dessa 
flera gånger individuellt för att erhålla en helhetsbild och förståelse av textmaterialet. 
Analysprocessen fortsatte sedan gemensamt, tillsammans reflekterade författarna över 
det huvudsakliga innehållet i texten och identifierade meningsbärande enheter vilka 
sedan kondenserades för att göra texten kortare och mer lätthanterlig. På detta sätt så 
bevarades det centrala innehållet och inget betydelsefullt innehåll försvann. Därefter 
abstraherades de kondenserade meningsenheterna för att lyfta innehållet till en högre 
nivå genom kodning. Kodningsförfarandet är ett sätt att etikettera meningssenheterna 
för att rubricera dess innehåll och kan ses som ett verktyg i analysprocessen för att 
reflektera över texten på nya sätt, vänligen se Tabell 1 för ett exempel. Koder med 
likartat innehåll sammanfördes till underkategorier och därefter till en kategori 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 187- 193). Författarna identifierade 11 
underkategorier och 3 kategorier under analysens gång, vänligen se Tabell 2.  
 
Lundman och Graneheim (2012, s. 196) beskriver vikten av att som forskare vidta 
åtgärder för att styrka forskningsresultatets trovärdighet. Inom den kvalitativa 
forskningstraditionen förkommer begrepp som tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet 
samt delaktighet för att besvara frågan om resultatets trovärdighet. Tillförlitlighet kan 
innebära att under forskningsprocessen grundligt verifiera de ställningstaganden som 
görs. Giltighet innebär att resultatet anses tillämpligt om det tar fram de karaktäristiska 
som är specifika för det fenomen som var avsett att skildras. Överförbarhet inbegriper i 
vilken omfattning resultatet går att överföra till andra förhållanden eller grupper. 
Författaren skapar förutsättningar och ger uppslag för studiens överförbarhet men det är 
läsaren som gör bedömningen om resultaten är överförbara till andra sammanhang. 
Delaktighet innebär att studiens resultat inte är oberoende av författaren då denna 
genom interaktionen under intervjusituationen är delaktig och därför är medskapare av 
texten. Studiens trovärdighet innebär förutom sanningshalten i resultatet även 
forskarens förförståelse vilket har betydelse för analysen. Förförståelsen inbegriper 
tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap men även förutfattade meningar rörande ett 
ämne (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 196, 197, 198). 
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Tabell 1. Exempel på studiens analysprocess. 
 

Meningsenhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod 
 

Underkategori 
 

Kategori 
 

Jag tycker att det är 
viktigt att man stärker 
upp dom, jag menar så 

skall vi vara mot 
varandra som människor 

tänker jag att man 
försöker ge något 

positivt, vi jobbar nog 
så. 

 
 

Viktigt att man 
stärker upp 

dom… ger något 
positivt… 

 
 
 

Stärka 
upp 

 

 
 
 

Att bekräfta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Att möta 
barnet där det 
befinner sig 

Min funktion är att hon 
kommer till mig… och 
har det lite trevligt en 
stund och då tror jag 

ändå att det stöttar henne 
en hel del… det är det 
här med tryggheten, att 
hon tankar upp det lite 

grann. 

 
 

Hon kommer till 
mig och tankar 
upp trygghet. 

 
 
 

Trygghet 
 

 
 
 

Att bygga 
relationer 

 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
I Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 2014) klargörs det att den 
enskilda individens välbefinnande har företräde framför forskningen. Lagen om 
etikprövning gällande forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till att vid 
forskning skydda den enskilda individen samt respekten för människovärdet. Lagen 
innebär att etiskt godkännande krävs för forskning på människor. Undantag är forskning 
inom ramen för högskoleutbildning varvid prövning vid etiknämnd för denna studie inte 
varit aktuellt.  
 
Studien har genomförts utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning med de fyra huvudsakliga 
forskningskraven gällande information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Verksamhetschefer samt skolsköterskor informerades 
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skriftligen om studien dess syfte och procedur samt att deltagandet var frivilligt och när 
som helst kunde avbrytas om deltagarna så önskade. Samtycket godkändes skriftligt 
samt muntligt av deltagarna i samband med intervjutillfället. Intervjumaterialet har 
avkodats enligt riktlinjer för att undanröja deltagarnas identitet (Kvale & Brinkmann 
2014, s. 227). Materialet har förvarats så att obehöriga inte haft tillträde till 
forskningsmaterialet.  
 
RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat under rubriker som motsvarar de kategorier 
samt underkategorier som framkommit under analysprocessen vilka redovisas i 
tabellform (Tabell 2). Resultatet förtydligas och förstärks genom användandet av citat 
från de skolsköterskor som deltagit i studien.  
 
Tabell 2. Resultatet indelat i underkategorier samt kategorier  

 
Underkategori 

 
Kategorier 

 
• Vikten av 

tillgänglighet  
• Tidens betydelse 
• Att bygga relationer 
• Att bekräfta 
• Samtalets betydelse  

 

 
 
 

Att möta barnet där det befinner sig 

 
• Betydelsen av 

erfarenhet 
• Att läsa mellan 

raderna 

 
 

Att lita på sin intuition 

 
• Föräldrarnas roll 
• Samarbetet med 

lärarna 
• Samarbetet med andra 

yrkeskategorier 
• Vikten av kollegialt 

stöd 
 

 

 
 

          
Att jobba tillsammans 

 

 

Att möta barnet där det befinner sig 

Resultatet visar på den betydelsefulla roll som skolsköterskan har i mötet med varje 
enskilt barn. Förutsättningen för detta är en relation som bygger på tillit, förtroende och 
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trygghet vilket skapas genom att skolsköterskan är tillgänglig, synlig och har tid för 
barnen i deras vardagliga skolmiljö.  
 
 
 
 
 
Vikten av tillgänglighet 
 
I studien framkommer den betydelse som skolsköterskans tillgänglighet har för att 
arbeta hälsofrämjande med barns psykiska hälsa. Skolsköterskorna uttrycker vikten av 
att ha en öppen mottagning, att barnen skall känna sig välkomna, att skolsköterskan är 
närvarande för eleverna när behovet finns. Att vara här och nu, att det som är aktuellt 
för barnet just för stunden är i fokus kräver att skolsköterskan har ett öppet och flexibelt 
förhållningsätt. Det är betydelsefullt att vara synlig i skolans miljö, på raster och i 
korridorer så barnen vågar komma spontant när behovet att prata finns.  
 
”Att vara synlig för dem är viktigt för att de ska våga komma…” 
 
Skolsköterskorna påpekar betydelsen av tillgänglighet för att uppmärksamma och fånga 
upp de barn som mår psykiskt dåligt och behöver stöd. Flera skolsköterskor uttrycker 
även en önskan om att vara mer tillgänglig för eleverna men att ett stort elevantal och 
tjänstgöring på flera olika skolor utgör ett hinder för detta vilket ger en känsla av 
otillräcklighet. Många av skolsköterskorna uttrycker att barnen ofta kommer och bara 
vill säga hej, prata lite, visa sig och kolla av att skolsköterskan finns där. Att 
tillgängligheten ger en trygghet för barnen att veta att det finns en vuxen att prata med, 
som lyssnar när de behöver det.  
 
”Ja men du vet hur skönt det kan vara att prata med någon en stund, om bara små 
saker och man känner att denna person sitter där och är lugn och trygg och jag får vara 
där ett tag.” 
 
Tillgängligheten är också en förutsättning för att lära känna barnen. En av 
skolsköterskorna beskriver att hon har som en liten ”fanclub”, barn som kommer ofta, i 
grupp eller ensamma och som ibland bara kommer för att det är roligt, för att prata av 
sig men att det även i vissa fall kan vara mer bakomliggande orsaker till besöken.  
 

Tidens betydelse 

Skolsköterskorna påpekar betydelsen av att ha tid att vara tillgänglig samt en önskan om 
att synas mer i barnens vardag. Tiden utgör både en resurs och ett hinder för att arbeta 
hälsofrämjande med barns psykiska hälsa. Skolsköterskorna uttrycker en frustration 
över att inte räcka till, att vilja arbeta mer hälsofrämjande med exempelvis klassbesök 
och grupper men att inte hinna detta på grund av andra arbetsuppgifter och för stort 
antal barn per skolsköterska. Flera av skolsköterskorna beskriver även hur mycket tid 
som försvinner för administration och möten vilket tar tid från det direkta arbetet med 
barnen. Det finns en omtanke om att barnen inte de skall drabbas av tidspressen. Att 
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barnen inte skall känna sig avhysta, att de är önskade och att det är det enskilda barnets 
stund, närvaron i mötet är viktig.  
 
”… har barnet farit illa igår eller det varit jobbigt hemma så vill de ju prata nu.”  
 
Skolsköterskorna uttrycker även hur barns behov av tid för samtal är individuellt, vissa 
barn behöver mer tid och särskilt de barn som mår dåligt. Att få ett barn att öppna upp 
kan ta lång tid och kräver arbete. En av skolsköterskorna uttrycker hur mötet med barnet 
fodrar att det finns gott om tid samt vikten av att ha ett öppet förhållningsätt och ge 
utrymme i dialogen för barnet att ta upp saker de själva känner att de behöver prata om. 
Flera av skolsköterskorna uttrycker även svårigheten med att vara tillgänglig jämt och 
att ständigt bli avbruten. Att inte alltid ha tiden att vara tillgänglig även om viljan att 
vara det finns. 
 
”Men tid är alltid en jätte bra faktor när du jobbar med barn. Det behövs mycket tid… 
inte skynda fram någonting… det är det vi behöver…” 
 

Att bygga relationer 

Skolsköterskorna beskriver hur relationsskapande tar tid och styrs av barnens behov. En 
av skolsköterskorna berättar hur det kan ta upp till 10 gånger innan hon etablerat en 
kontakt och relation till barnet så att bakomliggande orsaker till varför barnet mår dåligt 
kan komma fram. Att våga berätta om svårare saker kan ta tid, det är något som sakta 
växer fram, vilket bygger på ett ömsesidigt förtroende så att barnen vågar lätta på sina 
känslor. Deltagarnas erfarenhet är att kontinuiteten och tillgängligheten är betydande 
faktorer för att bygga relationer.  
 
Flera av skolsköterskorna belyser hur viktigt det är att träffa barnen i deras vardagliga 
skolmiljö, exempelvis att äta lunch tillsammans med barnen, att finnas med där barnen 
befinner sig, naturligt och lättillgängligt. Att skapa en god relation kräver tillit och 
förtroende och att barnen känner sig trygga i mötet med skolsköterskan. En 
förtroendefull relation är en förutsättning för barnen att söka upp skolsköterskan och 
våga prata vilket även innebär en möjlighet för skolsköterskan att kunna arbeta 
hälsofrämjande med barns psykiska hälsa.  
 
Skolsköterskorna beskriver hur betydelsefullt det är att bekräfta varje barn, att visa att 
de bryr sig och tar barnets känslor på allvar. Barnets behov styr samtalet, en dialog som 
kräver skolsköterskans närvaro och engagemang. Skolsköterskornas erfarenhet belyser 
hur bemötandet är viktigt för relationen mellan skolsköterska och barn, att barnen 
känner sig respekterade och är delaktiga i dialogen. En av skolsköterskorna skildrar den 
goda relationen som det viktigaste redskapet i arbetet med barnen, att utan den 
relationen når skolsköterskan ingenstans. Att skolsköterskan får möjlighet att lära känna 
barnen som små unika individer med sitt bagage och sin ryggsäck i livet är därför 
mycket angeläget för att stödja barnen utifrån deras individuella behov.  
 
”Min funktion är att hon kommer till mig… vi kanske har en liten testund tillsammans 
med små dockkoppar som hon tycker är jättemysigt och har det lite trevligt en stund och 
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då tror jag ändå att det stöttar henne en hel del… Det är det här med tryggheten, att 
hon tankar upp den lite grann. Jag tänker att hon troligtvis vet att så hon har det inte är 
så normalt eller vanligt att mammor är på det sättet och jag tror inte att hon vill tala 
om det. Då får det vara så, i alla fall just nu.” 
 
Många av skolsköterskorna uppger även tystnadsplikten som en förutsättning för 
tryggheten i relationen och att barnen känner att det går att lita på skolsköterskan. 
Skolsköterskornas erfarenhet är att barnen upplever att skolsköterskan är neutral i 
skolans värld, att det är legitimt att gå dit vilket ses som en förutsättning för 
skolsköterskan att arbeta hälsofrämjande med barns psykiska hälsa.  
 
Att bekräfta 
 
Skolsköterskorna uttrycker vikten av att möta barnet där detta befinner sig och vara 
lyhörd inför det enskilda barnets upplevelse av sin situation som en förutsättning för att 
främja den psykiska hälsan. Att lyssna på barnets berättelse, att stötta dem i deras tankar 
och stärka upp dem i deras roll. Att barnen får känna att de får göra sin röst hörd och att 
skolsköterskan bekräftar dem och tar deras känslor på allvar. En av skolsköterskorna 
beskriver hur hon försöker ge barnen ”credd” och stärka deras självkänsla att våga stå 
på sig och inte vara så lojala mot sina föräldrar i samband med exempelvis separationer. 
Att visa barnen att de inte är ensamma i sin situation och genom detta försöka lyfta av 
dem känslor av skam och skuld. 
 
”Det räcker med den här tryggheten, att de blir lyssnade på, det är ju läkande, helande, 
stöttande och stödjande i sig och det är gott nog.” 
 
En annan skolsköterska uttrycker hur betydelsefullt det är att barnen får höra att de 
duger, att de är bra precis som de är och att se barnen som en tillgång. Att som 
skolsköterska vara varsam och positiv i sitt bemötande och att bekräfta barnet genom att 
uppmuntra. Genom att stärka upp barnet kan skolsköterskan få barnet att orka gå vidare 
även om det varit med om svåra saker. Några av skolsköterskorna beskriver även hur 
många barn har ett stort behov att bli sedda och vikten av att få barnen att känna sig 
trygga i sig själva och växa som personer. En av skolsköterskorna beskriver hur 
betydelsefullt det är att inte se allting nattsvart, utan vikten av att ge barnen hopp, att 
bekräfta de känslor som de känner just nu men att tillsammans hitta lösningar och 
genom detta lyfta av dem mycket börda. Skolsköterskorna uttrycker att det är viktigt att 
bejaka barnens berättelser, att inte nonchalera och förminska deras erfarenheter. Det 
som ur ett vuxet perspektiv kan förefalla vara bagatellartat kan för ett barn upplevas 
som katastrofalt.  
 
”Det är lite så med alla plåster och bandage jag lägger, det är väldigt mycket 
psykologiska… det är 90 procent, det är väldigt mycket… det är ju lite så genom att 
lyssna att man, ja känner empati och en liten klapp på axeln så känns det mycket bättre 
att det var någon som förstod hur taskigt jag har det. Det behöver inte vara så taskigt 
egentligen men dom upplever det så.”  
 
Samtalets betydelse 
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Skolsköterskornas erfarenhet är att den psykiska ohälsan ökar bland barn och att de 
upplever att detta bland annat har ett samband med samhällets utveckling, 
hemförhållandena och en ökad stress. Mycket av de samtal som skolsköterskorna har 
med barnen handlar om den psykiska hälsan och välmåendet. Samtalen rör ofta ämnen 
som kompisar, relationer och hur de har det hemma. Ofta räcker det att få prata av sig 
just när det är aktuellt men ibland behöver skolsköterskan följa upp och ha 
återkommande samtal. Barnets behov styr, samtalet bygger på frivilligt och det skall 
kännas gott att komma. En av skolsköterskorna berättar hur hon de sista åren märkt av 
hur elevhälsoteamet fått allt fler ärenden och att även hon har ett ökat antal barn som 
hon följer upp med återkommande samtal. Hon berättar hur hennes arbete kommit att 
bli allt mer kuratorsinriktat och hur hon för några år sedan arbetade mer med det som 
hon som skolsköterska var ålagd att göra. Hon beskriver hur hon idag arbetar mycket 
med stödjande samtal och att hon märker hur kuratorerna inte riktigt räcker till utefter 
de behov som finns bland barnen.  
 
Skolsköterskorna belyser hur de arbetar hälsofrämjande med barns psykiska hälsa 
genom vägledande samtal där de stödjer barnen att förstå och själva koppla ihop hur 
kropp och själ hör samman och hur levnadsvanorna påverkar måendet. Genom dialogen 
med barnet kan skolsköterskan stötta denne att sammankoppla orsak och sammanhang 
genom att ställa öppna frågor som barnet kan reflektera och resonera kring. Exempelvis 
hur huvudvärken som barnet söker för kan vara kopplat till sömnbrist, stress med mera. 
Att skolsköterskan får barnet att tänka efter själv vad det mår bra av och varför. En av 
skolsköterskorna beskriver att hon inte per automatik lämnar ut värktabletter vid 
huvudvärk utan istället resonerar med barnet om grundorsaken till varför det har ont i 
huvudet, att lära barnet att inte dämpa ett symtom utan se till grundorsaken till besvären. 
 
”Jag pratar ju mycket om sambandet mellan kropp och själ, att man kan känna hur de 
olika faktorerna kan påverka oss i vårt välbefinnande och hur viktigt det är.” 
 
Skolsköterskorna berättar att det inte är några terapisamtal de har med barnen utan ofta 
korta jagstärkande samtal utifrån det enskilda barnets behov och delaktighet. 
Skolsköterskorna belyser även deras erfarenhet av att måendet och skolprestationerna 
ofta hänger ihop, att det många gånger är genom skolarbetet som det visar sig att barn 
inte mår bra psykiskt. Många barn känner krav och stress att prestera vilket ökar 
succesivt med åldern, barnen är medvetna om att det krävs mycket idag för att lyckas 
och målen ställs allt högre. Skolsköterskornas erfarenhet visar även på vikten av att 
våga ställa frågor och att barnen får känna att de verkligen blir lyssnade på ordentligt. 
De små barnen kommer inte till skolsköterskan och säger att de mår psykiskt dåligt utan 
de söker för andra saker som exempelvis magont, sömnproblem, ängslan och oro och att 
det ofta är trassliga hemförhållanden exempelvis separationer i familjen som är 
bakomliggande. I samtalet med barnet är det angeläget att skolsköterskan visar sig 
intresserad, är närvarande och ser barnen som en tillgång, att barnen känner sig viktiga. 
Genom samtalen fångar skolsköterskan upp och kan stärka barnen. En av 
skolsköterskorna beskriver även hur viktigt det är att inte gå bakom ryggen på barnen 
utan vara ärlig i kommunikationen och att om samtalen gäller svåra saker som barnen 
undanhåller från föräldrarna kunna motivera barnen att våga öppna upp.  
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”Jag kan ha elever som säger du får inte ringa mamma… men när man har pratat ett 
tag och verkligen öppnat upp och talat om att det är viktigt att de vet om detta, tänk om 
du varit min tös och jag inte hade vetat detta som jag vet nu, man vänder och vrider och 
så får man lov… så kan man lösa saker också, men det krävs ju arbete.”  
 
Skolsköterskorna uttrycker en stark önskan om att få arbeta mer hälsofrämjande med 
barns psykiska hälsa, att exempelvis att ha mer tid för samtal och grupper vilket det idag 
inte finns utrymme till. Flera av skolsköterskorna anger de planerade hälsosamtalen som 
en resurs när de arbetar hälsofrämjande då de genom dessa träffar alla barn. En 
skolsköterska nämner hur viktigt det är att hälsosamtalet är barnets samtal, att det är ett 
samtal som får ta tid så att barnen får chans att känna in ordentligt då samtalet berör 
viktiga och känsliga ämnen. En annan av skolsköterskorna beskriver hur hon i 
hälsosamtalet arbetar utifrån en helhetssyn på hälsa och i dialogen med barnen 
sammankopplar fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkar välbefinnandet. 
Samtliga skolsköterskor uttrycker dock att det framför allt är i de spontana vardagliga 
besöken hos skolsköterskan som den psykiska ohälsan uppmärksammas och 
skolsköterskan ges möjlighet att främja barns psykiska hälsa.  
 
Att lita på sin intuition 
  
I studien framkommer vikten av skolsköterskans erfarenhet för att arbeta 
hälsofrämjande med barns psykiska hälsa. Skolsköterskorna beskriver magkänslan som 
ett mycket betydelsefullt verktyg för att uppmärksamma psykisk ohälsa i det dagliga 
arbetet. 
 
Betydelsen av erfarenhet 
 
Skolsköterskorna belyser betydelsen av erfarenhet för att identifiera psykisk ohälsa. 
Flera av skolsköterskorna uttrycker att det är viktigt att ha såväl yrkeserfarenhet som 
livserfarenhet liksom erfarenhet av eget föräldraskap, vilket ger en känsla av trygghet i 
yrkesrollen. En av skolsköterskorna beskriver hur hennes livserfarenhet gör henne mer 
vidsynt och lyhörd inför att livet kan se ut på många skilda sätt och att barn har mycket 
olika förutsättningar och hemförhållanden. Hon menar att det finns många normala 
situationer och det går inte kan problematisera allt för att det är annorlunda.  
 
Skolsköterskorna beskriver även hur erfarenheten innefattar kompetensen att veta vilka 
barn som de bör ha extra koll på, kalla tillbaka och vilka signaler de bör vara särskilt 
vaksam på. En av skolsköterskorna uttrycker detta som att ha vissa barn under ”luppen”, 
som de inte släpper. Skolsköterskorna uttrycker hur erfarenheten är ett redskap att se 
och uppmärksamma förändringar hos barnen i exempelvis kroppsspråk och beteende. 
Flera av skolsköterskorna belyser hur erfarenheten av att ha arbetat med barn länge ger 
en kunskap om hur de arbetar hälsofrämjande utifrån barns ålder och 
mognadsutveckling, att det är skillnad att bemöta ett yngre barn jämfört med ett äldre 
exempelvis i en samtals- eller undervisningssituation.  
 
Att ha en längre erfarenhet som skolsköterska gör att de vågar vara mer flexibela i sitt 
arbete och kan prioritera om efter behov. Flera av skolsköterskorna beskriver hur 
basprogrammet ibland får stå tillbaka för att kunna fokusera mer på de barn som 
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verkligen behöver hjälp för stunden. Många av skolsköterskorna beskriver även hur 
lång yrkeserfarenhet gör dem tryggare, säkrare och mer självständiga i sin yrkesroll 
vilket är betydelsefullt i mötet med barnen.  
 
Att läsa mellan raderna 
 
Skolsköterskorna beskriver magkänslan som ett mycket betydande redskap för att arbeta 
hälsofrämjande med barns psykiska hälsa. Skolsköterskorna beskriver även vikten av att 
våga lita på sin magkänsla, att inte blunda för den. Om skolsköterskan vågar följa sin 
magkänsla så ökar möjligheten att hitta problemen på ett tidigt stadium vilket ökar de 
positiva förutsättningarna för barnets hälsa och välbefinnande. En av skolsköterskorna 
beskriver sin magkänsla som en slags känslighet för det hon ser och känner i mötet med 
det enskilda barnet, att hon får en direkt känsla för att det är något mer med vissa barn 
och förmågan att ha mod och erfarenhet att gå på den känslan.   
 
Skolsköterskorna beskriver hur barn som mår dåligt ofta söker många gånger för mindre 
saker, exempelvis små sår men även huvudvärk och magont. Detta kräver en lyhördhet, 
öppenhet och fingertoppskänsla för att fånga eventuella bakomliggande orsaker till att 
barnet kommer. Det kan vara något som barnen uttrycker eller absolut inte uttrycker, att 
kunna läsa mellan raderna. En av skolsköterskorna utrycker hur magkänslan kan liknas 
vid en liten klocka som ringer när barn upprepade gånger återkommer med småsaker 
och vaga symtom. 
 
”Du kan komma för något litet sår som kanske knappt syns och sen så är man ledsen i 
hjärtat istället.” 
 
Skolsköterskorna berättar hur det kan ta tid för barnet att berätta om vad de upprepade 
besöken egentligen handlar om, att det kräver att de först etablerat en förtroendefull 
relation. Det går inte att forcera fram något i mötet med barnet, det är viktigt att vara 
varsam i bemötandet annars kan tilliten förstöras. Skolsköterskorna beskriver hur det 
handlar om att försöka tolka barnets signaler i kroppsspråk, tal och beteende, att 
magkänslan säger dem att allt inte är riktigt bra.  
 
Att jobba tillsammans 
 
I studien framkommer att samarbetet med lärarna har en stor betydelse för att kunna 
arbeta hälsofrämjande med barns psykiska hälsa. Kommunikationen mellan lärare och 
skolsköterska är viktig då det gäller att tidigt identifiera barn som visar tecken på att de 
inte mår bra. Även tvärprofessionell samverkan inom elevhälsan och med andra 
instanser utanför skolan är betydelsefullt för att exempelvis kunna diskutera svåra 
ärenden och samordna insatserna kring barnet. Det kollegiala stödet från andra 
skolsköterskor är också mycket viktigt då skolsköterskan ofta är ensam i sin profession 
på skolan. Skolsköterskorna belyser även den roll som samarbetet med föräldrarna har i 
det hälsofrämjande arbetet och även hur hemförhållandena påverkar barns psykiska 
hälsa och välmående.  
 
Föräldrarnas roll 
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Skolsköterskorna beskriver vikten att ha en god samverkan med föräldrarna för att 
främja barns psykiska hälsa.  
 
”Man kan prata med föräldrarna, de känner sina barn bäst. Dom får vi inte glömma 
bort.” 
 
Skolsköterskorna berättar att det ofta är föräldrar som kontaktar dem och uttrycker oro 
för deras barns välmående eller önskar skolsköterskans stöd och konsultation. En av 
skolsköterskorna beskriver det förtroende som skolsköterskan får från föräldrarna. Att 
barnen är det käraste som föräldrarna har och att detta kräver en varsamhet och 
lyhördhet i kontakten. Skolsköterskorna uttrycker att de upplever att dagens föräldrar är 
stressade och att detta påverkar barnen, att barns välmående och hälsa avspeglas i 
hemförhållandena. Skolsköterskorna beskriver också hur föräldrarnas tid med sina barn 
minskat markant vilket påverkar den naturliga vardagliga samvaron och tiden för samtal 
vilket skapar otrygghet hos många barn.  
 
En av skolsköterskorna beskriver hur viktigt det är att det finns en öppenhet och ärlighet 
gentemot föräldrarna, att det finns ett samarbete och dialog dem emellan, att man 
arbetar åt samma håll, är på samma våglängd, att de annars kan förstöra ett förtroende. 
Några av skolsköterskorna tar även upp den svårighet som relationen och 
kommunikationen med föräldrarna kan inne bära, att den kräver en fin balansgång och 
en fingertoppskänsla hur de uttrycker sig gentemot föräldrarna. En av skolsköterskorna 
beskriver hur föräldrarna kan bli oerhört kränkta i sin föräldraroll om hon har åsikter, att 
det är ett mycket känsligt område men att hon alltid försöker få föräldrarna att lyssna på 
barnet, att stötta barnet att få sin röst hörd och att stödja barnet i sina tankar exempelvis 
i samband med en skilsmässa. Flera av skolsköterskorna uttrycker hur de ofta får ta 
rollen som medlare och hur de alltid står på barnets sida, att det är deras behov som är i 
fokus. Skolsköterskorna beskriver även hur en del barn när de kommer upp i 
mellanstadiet börjar bli mer medvetna om hur de själva har det i hemmet, att barnen 
börjar reflektera över detta och att det kan vara sådana funderingar som skolsköterskan 
kan fånga upp i mötet med barnet. Många av skolsköterskorna uttrycker även hur barn 
som signalerar att de inte mår bra ofta är mycket lojala gentemot sina föräldrar och att 
det kan ta lång tid för ett barn att våga öppna upp.  
 
”Du vet man döljer sin familjehemlighet och det kanske inte heller är meningen att jag 
måste veta den för då kanske de hade sagt den men man skyddar sina föräldrar väldigt 
väldigt mycket men trots det så söker de stöd på det sätt som de känner att de klarar av 
just för tillfället…” 
 
Skolsköterskorna berättar att de skulle vilja arbeta mer med föräldrastöd. Att stötta 
föräldrarna är ett sätt att arbeta hälsofrämjande med barnens psykiska hälsa och 
välmående. Om föräldrarna är trygga i sin roll som föräldrar så påverkar detta även 
barnets känsla av trygghet, att föräldrastödet kan ge ringar på vattnet.  
 
Samarbetet med lärarna 
 
Skolsköterskorna belyser den stora betydelse som en god samverkan med lärarna kan få 
för att skolsköterskan tidigt skall få kännedom om barn som inte mår bra. Lärarna söker 
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ofta upp skolsköterskan och ber om hjälp. Skolsköterskorna beskriver hur de behöver ha 
med sig lärarna då det underlättar det hälsofrämjande arbetet, lärarna är ofta mycket 
måna och vakna för hur barnen mår. Lärarna har en kontinuerlig vardaglig kontakt med 
barnen, känner barnen väl och har ofta god kunskap om deras hemförhållanden. Flera av 
skolsköterskorna uttrycker även vikten av att ha en god relation till lärarna för att kunna 
samarbeta mer kring vissa barn.   
 
Många av skolsköterskorna beskriver hur miljön i skolan och krav på prestationer kan 
påverka barnens psykiska hälsa. Detta kan resultera i att skolsköterskan kontaktar 
lärarna efter samtal med barnen där de uppgett att de upplever press eller stress 
exempelvis på grund av skolarbetet. En av skolsköterskorna berättar också hur 
betydelsefullt det är för det psykiska välbefinnandet att barnen känner sig trygga i 
skolmiljön och i gemenskapen i klassen. Flera av skolsköterskorna beskriver hur de 
tillsammans med lärarna kan arbeta för att förbättra skolmiljön, det kan vara saker som 
kommit upp i samtalet mellan skolsköterskan och barnet och som påverkar barnets 
välbefinnande som exempelvis störande ljud i klassrummet.  
 
Flera skolsköterskor beskriver hur lärarna tidigt kan se typiska tecken på att vissa barn 
inte mår väl, det kan exempelvis vara förändringar i beteendet, att de blir mer 
tryggandesökande, gärna håller sig till vuxna samt problem med kompisrelationerna. 
Många av skolsköterskorna beskriver hur lärarna kan misstänka långt innan det kommer 
till skolsköterskans kännedom om att ett barn mår dåligt vilket understryker betydelsen 
av att ha ett nära samarbete och vikten av goda relationer till lärarna för att hitta de barn 
som har behov av stöd.  
 
”Sen är ju lärarna suveräna på att se sina elever på mellanstadiet så jobbar de ju med 
dem varje dag så… De ser ju ofta om det är någonting som inte stämmer eller är okej 
med en elev… då kan de komma tillsammans eller så är det en lärare som ber mig titta 
till en elev och kan komma och fråga och så…” 
 
Samarbetet med andra yrkeskategorier 
 
Skolsköterskorna i studien belyser vikten av en väl fungerande elevhälsa för att främja 
barns psykiska hälsa. Inom elevhälsan kan de olika kompetenserna gemensamt 
diskutera utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv kring enskilda barns hälsa. Samverkan 
mellan olika professioner inom elevhälsan kan utgöra ett stöd för att i svårare fall kunna 
bedöma och resonera i teamet kring vilken kompetens som är bäst lämpad att hjälpa 
barnet. En skolsköterska beskriver hur viktigt det är att de kan lita på varandra i teamet, 
att alla gör sitt för barnets bästa då de ofta arbetar under en hård press vilket kräver 
funktionella människor som strävar åt samma håll. Att vilja och kunna samarbeta med 
olika professioner behövs för att de kunna stötta och stärka upp barnet tillsammans. 
Några av skolsköterskorna beskriver hur samarbete kan ske med många olika instanser 
som exempelvis Socialtjänsten, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP) och Migrationsverket samt att skolans socioekonomiska 
och geografiska upptagningsområde kan påverka barnens behov av stöd och även 
skolsköterskans hälsofrämjande arbete. I skolor där det finns många barn med stora 
behov så ökar antalet kontakter för skolsköterskan att samverka med.  
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”Jag har ju den rollen att jag har kontakt med väldigt många, liksom alla på skolan, 
mentorer och rektorer men också utanför skolan med socialen, polisen beroende på 
fallet… man är ju lite grann spindeln i nätet.” 
  
Många av skolsköterskorna uttrycker vikten av att se gränserna i sin kompetens, att 
problematiken ligger på rätt nivå och att de annars måste remittera ärendet vidare. En av 
skolsköterskorna beskriver hur många barn i den förpubertala perioden när världen 
börjar vidga sig kan få mycket existentiella tankar, exempelvis varför svälter de i 
Afrika, skall du dö mamma. Detta går i de flesta fall barnen spårlöst förbi men för vissa 
barn kan det bli svårare, att det får stora proportioner i deras vardag och att de får 
väldigt mycket djupa tankar och funderingar. Skolsköterskan beskriver då hur viktigt 
det är att hon i det enskilda fallet har ett ansvar att se sin begränsning och skicka barnen 
vidare till annan kompetens när det så kräver. 
 
Flera av skolsköterskorna uttrycker även en frustration över att det är mycket långa 
väntetider till BUP för barn som är i behov av mer insatser och stöd. Att detta ses som 
ett hinder för att arbeta hälsofrämjande då det tar tid och energi från skolsköterskan 
samt att barnet inte får rätt stödinsatser inom rimlig tid. Flera av skolsköterskorna 
beskriver även hur viktigt det är med stöd från ledningen för verksamheten för att kunna 
bedriva ett gott hälsofrämjande arbete för barns psykiska hälsa. En av skolsköterskorna 
berättar hur det idag finns en större medvetenhet i allmänhet kring psykosociala frågor 
och en större mottaglighet för att arbeta med dessa frågor. Flera av skolsköterskorna 
beskriver också vikten av att samordna alla resurser kring barn som behöver mer stöd 
dels för att inte arbeta dubbelt men även för att underlätta för det enskilda barnet och 
dess familj. En skolsköterska belyste vikten av att finnas kvar i barnets vardag även om 
barnet har slussats vidare till exempelvis BUP. Trots att barnet haft större behov än vad 
skolsköterskan haft kompetens att hjälpa till med är det ändå skolsköterskan som finns 
kvar i vardagen för barnet att vända sig till.  
 
Vikten av kollegialt stöd 
 
Skolsköterskorna beskriver sitt yrke som mycket självständigt vilket innebär en 
möjlighet att själva lägga upp arbetet vilket upplevs som positivt men uttrycker också 
betydelsen av kollegialt stöd i deras hälsofrämjande arbete med barns psykiska hälsa. 
Flera av skolsköterskorna berättar att de träffas och ringer till varandra regelbundet och 
att de genom detta känner en väldig trygghet och stöd. Det kan handla om att få 
konferera kring tunga ärenden men även att få ”bolla” kring arbetet på skolorna.  
 
Skolsköterskorna upplever det mycket värdefullt att rådgöra och konsultera med någon i 
sin egen profession, att få ta del av varandras olika erfarenheter och kunskap. En av 
skolsköterskorna beskriver hur betydelsefullt det är att få vidga sina tankebanor. Flera 
av skolsköterskorna beskriver hur skolsköterskeyrket ofta är ett ensamarbete och att 
skolsköterskan vanligtvis är den enda i sin profession på skolan.  
 
”Jag får också mycket hjälp och stöd från andra skolsköterskor, jag är ensam men ändå 
inte ensam…” 
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Skolsköterskorna uttrycker även en önskan om handledning för skolsköterskor, att mer 
strukturerat kunna träffas skolsköterskekollegor emellan för att diskutera och reflektera 
över olika situationer de varit med om och få varandras synpunkter och infallsvinklar.  
 
DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras studiens metod och resultat där styrkor och svagheter belyses 
och problematiseras. Olika aspekter av studiens genomförande och process åskådliggörs 
samt diskussion och slutsats av studiens huvudsakliga fynd i förhållande till tidigare 
forskning inom det aktuella området. Vidare innehåller avsnittet även uppslag för 
kliniska implikationer samt förslag på fortsatt forskning.  
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta 
hälsofrämjande med barns psykiska hälsa. För att knyta an till syftet valdes en kvalitativ 
metod med en induktiv ansats eftersom författarna ansåg metoden vara lämplig då 
skolsköterskornas erfarenhet efterfrågades. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 
187) beskriver metoden som applicerbar vid granskning och tolkning av texter som 
exempelvis utskrifter av bandade interjuver. Vid kvalitativ innehållsanalys är fokus att 
identifiera likheter och skillnader genom att beskriva variationer i textinnehållet vilka 
sedan uttrycks som kategorier på olika tolkningsnivåer (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012, s. 189). Författarna anser denna metod som användbar för att närma 
sig skolsköterskornas livsvärld och genom detta ta del av deras syn på hur de främjar 
psykisk hälsa hos barn. Att beskriva variationerna i det undersökta fenomenet genom att 
utgå från deltagarnas erfarenheter är ett sätt att belysa ämnet utifrån olika synvinklar 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 192). Författarna utgår från det 
livsvärldsteoretiska perspektivet i studien genom att ta del av deltagarnas 
erfarenhetsvärld. Detta innebär att inta en vetenskaplig hållning där öppenhet och 
följsamhet för det undersökta fenomenet understryks i samtliga faser av studiens olika 
delar, att vara genuint intresserad och vilja förstå på ett nytt sätt (Dahlberg 2014, ss. 67, 
68). För att påvisa trovärdigheten i studien använder författarna begreppen giltighet, 
tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet vilka beskrivs av Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012, s. 197).   
 
Brev för godkännande (Bilaga 1) skickades via mail inledningsvis till 
verksamhetschefer för skolsköterskor i fyra kommuner samt två verksamhetschefer för 
fristående skolor. Verksamhetscheferna för tre av kommunerna samt en fristående skola 
lämnade utan vidare dröjsmål sitt godkännande samt namn på skolsköterskor att 
kontakta via mail. En av de fyra verksamhetscheferna inom kommunal verksamhet samt 
en verksamhetschef för en fristående skola hörde aldrig av sig trots ytterligare förfrågan 
via mailkontakt. Författarna har resonerat kring eventualiteten att det uteblivna 
gensvaret var ett uttryck för bristande intresse för studiens relevans samt även om de 
deltagare som valde att delta hade ett större engagemang för ämnet och om detta i 
sådana fall påverkat studiens trovärdighet. Elva skolsköterskor kontaktades via mail av 
författarna varav åtta av dessa gav sitt samtycke att delta. Antalet interjuver, åtta 
stycken ansågs av författarna lämpligt i relation till studiens storlek, tidsram samt syfte. 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) beskriver hur antalet intervjupersoner är beroende 
av studiens syfte och att antalet deltagare bör vara så många som behövs för att få svar 
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på det som forskaren vill ta reda på. Det är även betydelsefullt att inte antalet deltagare 
är för stort då detta kan leda till svårigheter att göra mer djupgående tolkningar av 
intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156 ). Dahlberg (2014, s. 78) beskriver hur 
det är betydelsefullt att begränsa antalet interjuver till ett rimligt antal då en studie skall 
bedrivas inom ramen för en utbildning och genomförandet skall ske under en kortare 
period.  
 
De åtta deltagarna i studien arbetar på sammanlagt 22 skolor varav 5 av dessa förutom 
förskoleklass, låg- och mellanstadiet även arbetar på högstadiet. När författarna 
kontaktade verksamhetscheferna för godkännande var intentionen att intervjua 
skolsköterskor verksamma på mellanstadiet men författarna insåg efter hand att denna 
avgränsning i urvalet var allt för snäv. Detta beroende på att samtliga skolsköterskor 
även hade andra verksamhetsområden än enbart mellanstadiet. Författarna anser dock 
att detta bidrog till ett vidare perspektiv på skolsköterskornas erfarenhet. Då flertalet av 
skolsköterskorna som medverkade i studien var verksamma i författarnas 
hemkommuner diskuterade författarna om detta skulle kunna påverka studiens resultat. 
Efter att omsorgsfullt övervägt eventuella risker resonerade författarna att detta inte 
utgjorde något hinder för att genomföra intervjuerna. Författarna verifierar sin 
ståndpunkt med att i samtliga delar av metod- och analysprocess utgått från 
Helsingforsdeklarationen och Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  
 
Sju av deltagarna i studien var verksamma på kommunala skolor samt en på fristående 
skola i tre olika kommuner i Västra Götalands län. Skolarna var lokaliserade i såväl 
landsbygd som tätort. Författarna anser att detta ökat trovärdigheten av studien då det 
finns en geografisk bredd i urvalet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 175). 
Författarna har i sammanhanget även diskuterat hur resultatet eventuellt kunnat komma 
att påverkas om den geografiska spridningen varit ytterligare vidare med exempelvis en 
storstadsskola representerad i studien. Författarna anser dock att då deltagarna är 
verksamma i såväl kommunala som fristående skolor så kan detta bedömas som en 
styrka i studien då det bidrar till variation i urvalet. 
 
Trovärdigheten i resultatet handlar delvis om hur författarnas förförståelse för det 
studerade fenomenet har präglat analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim 
2012, s. 196). Innan intervjuerna genomfördes reflekterade författarna gemensamt kring 
den egna förförståelsen av ämnet. Författarnas förförståelse inför fenomenet var 
exempelvis att den psykiska ohälsan ökat bland barn och att skolsköterskan inte hinner 
arbeta hälsofrämjande med dessa frågor. Genom att försöka medvetandegöra 
förförståelsen och dokumentera denna anser författarna att deras öppenhet och 
följsamhet ökade i intervjusituationen. Dahlberg (2014, ss. 69-73) beskriver vikten av 
att tygla sin förförståelse så att den inte hindrar möjligheten att få nya kunskaper och 
intryck eller stänga för viktiga ifrågasättanden. Forskaren bör inte ha ambitionen att 
förstå fenomenet allt för snabbt, att döma ut eller ta det studerade för givet på förhand, 
att forskaren saktar ner den egna förståelseprocessen. Författarna har under samtliga 
delar av analysprocessen stannat upp för att reflektera och problematisera förförståelsen 
och anser att denna vetenskapliga hållning har ökat möjligheterna för resultatets 
trovärdighet.  
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Skolsköterskorna fick själva bestämma plats och tid för intervjun vilket i samtliga fall 
skedde på skolsköterskornas arbetsplats. En fördel med valet av plats anser författarna 
var att detta troligtvis skapade en trygghetskänsla för deltagarna men att det även 
utgjorde ett hinder i intervjusituationen då platsen medförde en del störande moment, 
exempelvis ringande telefoner. Författarna upplevde att detta till viss del påverkade 
deras fokus på själva intervjun men att deltagarna föreföll oberörda av dessa 
distraktionsmoment. Författarna hade innan intervjutillfällena gemensamt utarbetat en 
intervjuguide (Bilaga 3) med en huvudfråga samt fyra möjliga följdfrågor av öppen 
karaktär vilket gav en trygghet för författarna i intervjusituationen. Dahlberg (2014, 
s.89) beskriver hur huvudfrågan har till syfte att rikta intervjupersonens uppmärksamhet 
gentemot ett särskilt område. Genom att författarna valde att ha en huvudfråga och hålla 
ner på antalet frågor var förhoppningen att detta skulle ge en fördjupning i deltagarnas 
svar. Författarna har en medvetenhet om att när intervjuguiden utformades så blev också 
författarna delaktiga som medskapare av texten under intervjun. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012, ss. 198, 199) beskriver hur delaktigheten handlar om att resultatet i 
en intervjustudie inte är oberoende av författarens påverkan.   
 
Båda författarna hade sparsamt med erfarenhet av bandade interjuver vilket vid första 
intervjun upplevdes som en osäkerhetsfaktor i intervjuförfarandet. Författarna har dock 
lång erfarenhet som sjuksköterskor och stor trygghet i samtalssituationer vilket 
författarna väl kunde dra fördel av och genom ett öppet och följsamt förhållningssätt 
bejaka deltagarnas möjlighet att berätta om sina erfarenheteter. Dahlberg (2014, ss. 78, 
79) beskriver hur all datainsamling skall präglas av en öppenhet och följsamhet. 
Sökandet efter högsta grad av sanning skall prioriteras för att studiens resultat skall bli 
intresseväckande och trovärdigt. Dahlberg (2014, s. 93) beskriver även hur tystnaden 
under en intervju kan vara mycket kreativ, att informanterna får tid och utrymme att 
tänka, minnas eller hitta orden för att uttrycka en upplevelse. Genom att utnyttja 
tystnadens kreativitet anser författarna att de gav deltagarna förutsättningar att under 
större frihet kunna delge sin erfarenhetsvärld.  
  
Samtliga åtta deltagare fullföljde sin medverkan och avsaknaden av bortfall kan därmed 
betraktas som en styrka i studien. Alla deltagarna i studien var kvinnor vilket eventuellt 
kan innebära att resultatet kunnat se annorlunda ut om könsfördelningen varit olikartad. 
Deltagarna i studien var mellan 41-58 år och hade yrkeserfarenhet som skolsköterska 
mellan 5-15 år viket av författarna ses som en styrka i urvalet då åldersspridningen samt 
erfarenheten av skolsköterskeyrket ger variationer av deltagnas upplevelse. Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012, s.198) beskriver hur strategier för val av deltagare har 
betydelse för giltigheten av resultatet och att då kvalitativ innehållsanalys har som syfte 
till att beskriva variationer är det av vikt att ämnet belyses utifrån olika erfarenheter. Att 
studien har många deltagare med olika åldersgrupper och kön ökar därmed 
förutsättningen att få variationer i erfarenheten av det studerade fenomenet. Deltagarna i 
studien hade olika specialistutbildning, fem av åtta deltagare hade specialistutbildning 
till distriktssjuksköterska. Författarna har diskuterat om detta haft någon betydelse för 
resultatet. Då distriktssköterskans huvudområde är hälsofrämjande arbete reflekterade 
författarna över om skolsköterskor med annan specialistbakgrund eventuellt har en 
annan syn på hälsofrämjande arbete. Författarna har emellertid valt att se denna aspekt 
som en styrka i sammanhanget då denna omständighet troligtvis bidrog till fler 
variationer i deltagarnas berättelser.  
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Författarna utförde vardera fyra intervjuer. Författarna verifierar sitt ställningstagande 
att dela upp genomförandet av antalet interjuver sinsemellan med att hänvisa till 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) som redogör för hur tillförlitligheten 
kan stärkas genom att intervjuerna genomförs av olika personer vilket kan innebära 
större möjligheter att fånga variationer i deltagarnas erfarenheter. Dahlberg (2014, s. 93) 
belyser hur det kan vara en fördel att bara två personer är närvarande vid interjuver som 
syftar att möta individens livsvärld då känslan av närvaro och koncentration optimeras. 
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant av författarna efter det att intervjuerna lyssnats 
på vid flera tillfällen för att få en så korrekt utskrift som möjlighet. Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 221) beskriver att detta är ett sätt för författarna till studien att 
säkra de detaljer vilka är relevanta för analysen. Författarna läste sedan upprepade 
gånger intervjumaterialet för att skapa en övergripande helhetsbild av det huvudsakliga 
innehållet i intervjuerna. Att båda författarna läst alla interjuver samt genomfört de olika 
delarna av analysprocessen gemensamt ökar också tillförlitligheten i resultatet enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198). Genom att i samtliga delar av 
analysen gemensamt diskutera, reflektera och bearbeta olika abstraktionsnivåer samt 
tolkningsmöjligheter så kan kategorier och koder göras mer stringenta.  För att styrka 
giltigheten, sanningshalten i tolkningarna använde författarna citat i resultatet (Lundman 
& Hällgren Graneheim (2012, s. 198). Dahlberg (2014, s. 129) redogör för hur citat i 
textmaterialet kan förtydliga deltagarnas personliga beskrivningar av sina erfarenheter.  
 
Överförbarheten, alltså möjligheten att överföra resultatet till en annan kontext ligger i 
läsarens ögon. För att underlätta överförbarheten är beskrivningen av deltagare, urval, 
datainsamling och analysprocess betydelsefullt (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 
s. 199). Författarna anser att de genom noggrannhet i metod och analys skapat 
förutsättningar för överförbarhet men anser även att ett större urval eventuellt kunnat 
påverka överförbarheten mer gynnsamt.   
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar sammanfattningsvis att skolsköterskornas erfarenhet av att arbeta 
hälsofrämjande med barns psykiska hälsa är beroende av trygga och tillitsfulla 
relationer vilka påverkas av skolsköterskans tid, tillgänglighet och hur synliga de är för 
barnen i den vardagliga skolmiljön. I de spontana mötena med den enskilda eleven kan 
skolsköterskan genom dialog och delaktighet stärka och stödja barnet och genom detta 
samspel främja psykisk hälsa. Resultatet visar på vikten av att skolsköterskan har 
erfarenhet och vågar lita på sin intuition för att uppmärksamma psykisk ohälsa och 
främja psykisk hälsa. I studien framkommer även den betydelsefulla roll som 
samarbetet med lärarna har för att tidigt identifiera barn som behöver stöd. 
Skolsköterskans erfarenhet visar också på värdet av att samarbeta med andra 
yrkeskategorier, föräldrar och vikten av det kollegiala stödet. 
 
I resultatet framkommer hur betydelsefullt det är att möta barnet där det befinner sig är 
för att kunna främja barns psykiska hälsa. Detta kräver en trygg relation som bygger på 
tillit och förtroende för att skolsköterskan skall få barnet att våga öppna upp. 
Relationsskapande tar tid, det erfordrar att skolsköterskan är tillgänglig kontinuerligt i 
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barnens skolmiljö, tillgängligheten är också i sig trygghetsskapande. Deltagarna i 
studien beskrev vikten av att vara synlig, finnas på plats och att vara här och nu vilket 
var avgörande för att barnen skulle kunna komma spontant när behovet att prata 
uppstod. Det framkommer i studiens resultat att det är framförallt genom barnens 
spontana besök och skolsköterskans öppna mottagning som psykisk ohälsa identifieras 
och den psykiska hälsan främjas. Författarna anser att en hög grad av tillgänglighet och 
kontinuitet är nödvändig för att skolsköterskan skall ha förutsättning att skapa en 
vårdande relation till det enskilda barnet och genom detta stödja dennes delaktighet i 
sina hälsoprocesser och minska lidande. Detta styrks även av en studie av Clausson, 
Köhler och Berg (2008, ss. 690, 692) i vilken det konstateras hur skolsköterskan genom 
sin genuina kunskap om barns hälsa, hög tillgänglighet och det kontinuerliga mötet med 
eleverna kan uppmärksamma deras psykiska hälsa, särskilt genom de av eleverna 
självinitierade spontanbesöken. Även Morberg (2012, s. 50) belyser vikten av 
tillgänglighet och ”öppen dörr- policy” för att tidigt identifiera elever som behöver stöd. 
  
I resultatet i studien framkommer hur skolsköterskan genom en vårdande hållning med 
ett öppet och följsamt förhållningsätt i dialogen med barnen kan bekräfta dem genom att 
lyssna på barnens berättelser utifrån deras eget perspektiv och att möta barnen där dessa 
befinner sig. Genom en äkta närvaro, intresse och lyhördhet för barnens tankar och 
genom att ta deras känslor på allvar kan skolsköterskan möta det enskilda barnets unika 
behov och genom detta stärka upp barnet. I en studie av Larsson et al. (2014, ss. 360, 
364) beskrivs hur skolsköterskor genom ett öppet och flexibelt förhållningssätt kan 
skapa en ömsesidig och förtroendefull relation vilket kan stödja barns hälsa och 
välbefinnande. Golsäter (2014, ss.75, 76) menar att skolsköterskan måste vara lyhörd 
för det specifika barnets unika behov och ha kompetens att fånga barnets egna 
perspektiv på tillvaron, att barnets önskningar och behov skall vara i centrum. Dahlberg 
(2014, ss. 27, 29) menar att vårdandets övergripande syfte är att stärka och stödja 
människors hälsoprocesser och att vårdandet därför måste utgå från ett hälsoorienterat 
perspektiv där individens livsvärld inkluderas. Att skolsköterskan är genuint intresserad 
av barnens livsberättelser anser författarna därför är ytterst angeläget för det vårdande 
mötet.  
 
Deltagarna i studien uttryckte en frustration över att inte alltid kunna vara tillgänglig, 
betydelsen av att inte ha tillräckligt med tid att arbeta hälsofrämjande vilket författarna 
anser kan få konsekvenser för skolsköterskornas möjligheter att främja barns psykiska 
hälsa. Författarna har i detta sammanhang reflekterat över hur skolsköterskornas 
tillgänglighet påverkas av att de har ansvar för väldigt många barn samt tjänstgöring på 
flera olika skolor. Att skolsköterskan har förutsättningar i form av tillgänglighet och tid 
för att kunna arbeta hälsofrämjande med dessa frågor anser författarna är mycket 
betydelsefullt för att gynna en hållbar utveckling och minska lidande då den psykiska 
ohälsan bland barn i samhället ökar. Författarna menar att skolsköterskor har en unik 
hälsofrämjande position då de naturligt träffar alla barn och genom detta har möjlighet 
att skapa en vårdande relation och en stödjande miljö vilket gör det möjligt att tidigt 
identifiera psykisk ohälsa och främja goda förutsättningar för barns framtida hälsa.  
 
Resultatet i studien belyser skolsköterskans kompetens att samtala som betydelsefull för 
att främja barns psykiska hälsa. Genom korta jagstärkande samtal utifrån det enskilda 
barnets behov kan skolsköterskan genom sin närvaro och intresse för barnets berättelse 
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stärka och stötta barnets självkänsla. Interaktionen mellan skolsköterska och barn 
bygger på ett ömsesidigt förtroende genom att barnet görs delaktigt i samtalet. 
Söderbäck (2014, ss. 34, 35) beskriver betydelsen av att genom ansvarsfull omtanke 
respektera och synliggöra barnets perspektiv och erfarenhet av sin situation. Att barn 
genom delaktighet i samtalet görs motiverade till egna aktörer med individuellt 
handlingsutrymme ökar deras känsla av kontroll och potential att påverka sin position. 
Samtalets betydelse bekräftas även av en studie av Golsäter, Sidenvall, Lingfors och 
Enskär (2010, ss. 26, 33) vilken belyser vikten av att skolsköterskan i mötet med barnet 
skapar en atmosfär som präglas av öppenhet, respekt, trygghet och delaktighet. 
Dialogen med barnet vilken bygger barnets behov och önskningar är en viktig del av det 
hälsofrämjande arbetet. 
   
En studie av Leaver (2014, ss. 299, 300) påvisar hur barn som har dålig uppfattning om 
sin hälsa är mer benägna att upprepade gånger spontant besöka skolsköterskan för 
oklara åkommor. Leaver (2014, ss. 299, 300) beskriver vidare att detta stödjer 
betydelsen av att skolsköterskan undersöker barnets egna subjektiva upplevelse av hälsa 
och välbefinnande för att kunna klargöra orsaken till att barnet så ofta söker upp 
skolsköterskan. Resultatet i vår studie visar på hur skolsköterskan arbetar 
hälsofrämjande genom vägledande samtal och använder sin kunskap och erfarenhet för 
att stimulera och stödja barnens egen kapacitet att reflektera och resonera kring sin 
hälsa. I en annan studie av Golsäter, Lingfors, Sidenvall och Enskär (2012, s. 260) 
beskrivs hur skolsköterskor genom den verbala interaktionen kan främja elevers 
medverkan och aktivitet genom att skapa förutsättningar för ett vårdande samtal som 
bygger på delaktighet. I vår studie beskrivs även betydelsen av att skolsköterskan har ett 
öppet förhållningsätt för ta i beaktande barnens egna önskemål och behov om vad de 
själva anser betydelsefullt att prata om. Golsäter (2014, s. 77) belyser vikten av att lyfta 
barns egna tankar och synpunkter om sin hälsosituation men även tillgodose barnens 
behov av att bli vägledda genom tillgången till skolsköterskans professionella kunskap 
som viktiga delar i det hälsofrämjande samtalet. En reflektion från författarna är att 
skolsköterskan i samtalen med barnen genom sin pedagogiska kompetens har ett 
salutogent förhållningsätt vilket ökar barnens egen kapacitet och delaktighet i sina 
hälsoprocesser. Genom detta inflytande möjliggör främjandet av psykisk hälsa och 
välbefinnande. 
 
Resultatet visar på hur erfarenhet är ett viktigt redskap för att se förändringar hos 
barnen, veta vilka barn som man behöver vara särskilt vaksam på samt förmågan att 
kunna möta barnen utifrån ålder och mognadsnivå. Engh Kraft och Eriksson (2014, s. 8) 
menar att såväl erfarenhet som kunskap är viktiga delar i en förtroendefull relation och 
att dessa faktorer ökar möjligheten att identifiera och stötta barn som behöver särskilt 
stöd. Resultatet visar på hur betydelsefull skolsköterskans intuition är för att tyda barns 
signaler, att kunna tolka det osagda, det deltagarna själva uttrycker som magkänsla. 
Deltagarna beskriver även hur viktigt det är att våga lita på sin magkänsla vilket fodrar 
en öppenhet och lyhördhet i mötet med barnen. Resultatet belyser hur barn som mår 
dåligt ofta söker upprepade gånger hos skolsköterskan för andra saker som exempelvis 
små sår, magont och huvudvärk vilket kräver att skolsköterskan har förmåga att läsa 
mellan raderna. Författarna har reflekterat över hur stor betydelse magkänslan har som 
verktyg för skolsköterskorna i deras hälsofrämjande arbete och hur denna är 
sammankopplad till deras yrkes- och livserfarenhet. Resultatet visar på hur 
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skolsköterskorna ser sin magkänsla och erfarenhet som sina främsta personliga verktyg 
för att främja psykisk hälsa då det gör dem tryggare och mer självständiga i sin 
yrkesroll. Detta belyser även Pretz och Folse (2011, ss. 2878, 2887) vars forskning 
åskådliggör hur längre yrkesmässig erfarenhet ger större möjlighet att lita på sin 
intuition i vårdandet och att intuitionen består av två delar, dels den allmänna 
intuitionen men också den professionella erfarenheten.   
 
Studiens resultat visar på den betydelse som god samverkan med lärarna har för det 
hälsofrämjande arbetet med barns psykiska hälsa och framförallt för att tidigt identifiera 
de barn som behöver mer stöd. Författarna har i detta sammanhang reflekterat över den 
inverkan som samarbetet mellan skolsköterska och lärare kan få ur ett hållbarhets 
perspektiv. Att i god tid uppmärksamma barn som lider av psykisk ohälsa är av markant 
betydelse för att gynna en bättre framtida hälsa (Socialstyrelsen 2013, s. 7). Författarna 
har också diskuterat den funktion som denna samverkan kan ha som resurs för såväl 
barnens hälsa som för lärandet. Detta förhållande belyses av bland annat 
Folkhälsomyndigheten (2013), Socialstyrelsen (2014, s. 15) samt i en forskningsrapport 
av Gustafsson, Allodi Westling, Alin Åkerman, Eriksson, Eriksson, Fischbein, 
Granlund, 
Gustafsson, Ljungdahl, Ogden och Persson (2010, s. 5) som beskriver den ömsesidiga 
påverkan och samspel som psykisk hälsa och lärande har för varandra. 
 
Deltagarnas erfarenhet är att lärarna har god kännedom om barnen och snabbt 
uppmärksammar förändringar i deras välmående vilket de då delger skolsköterskan. 
Författarna har reflekterat kring vikten av en god kommunikation och relation mellan 
skolsköterska och lärare och hur lärarna aktivt bidrar till skolsköterskans 
hälsofrämjande arbete genom att de delger sin vetskap om barnens mående. Författarna 
har även diskuterat hur brist på tid och att de flesta av skolsköterskorna i studien 
tjänstgjorde på olika skolor kan komma att påverka möjligheten att bygga goda 
tillitsfulla relationer mellan skolsköterska och lärare. Författarna överraskades av 
studiens resultat gällande lärarnas betydelse för att hjälpa skolsköterskan 
uppmärksamma brist på psykisk hälsa. Författarnas förförståelse var att det främst borde 
vara föräldrarna som påtalade barnens behov i detta sammanhang.  
 
Resultatet i studien visar således att det är viktigt att ha en välfungerande elevhälsa för 
att samverka kring enskilda barns behov och för att tillsammans i teamet kunna stödja 
varandra och stötta upp kring barnet utifrån olika kompetenser. Reuterswärd och 
Lagerström (2010, s.156) beskriver hur skolsköterskans hälsofrämjande arbete är 
beroende av samverkan med andra, att det finns ett nätverk av olika professioner vilka 
alla strävar efter att främja elevernas hälsa. I en studie av Morberg, Lagerström och 
Dellve (2012, s. 355) beskrivs hur skolsköterskornas arbete har kommit att förändras 
med tiden och i dag i huvudsak består av hälsofrämjande arbete och att denna 
verksamhet allt mer kommit att knytas till elevernas lärande. Detta gör att 
skolsköterskan måste samverka mer med andra professioner inom skolan vilket också 
understöds i studien av Larsson et al. (2014, s. 364) vilken påvisar nödvändigheten av 
att samverka inom elevhälsan. Resultatet i vår studie visar också hur betydelsefullt det 
är med kollegialt stöd för skolsköterskorna när de arbetar med att främja barns psykiska 
hälsa. Författarna har reflekterat över hur studiens deltagare trots bristen på organiserad 
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handledning hittat strategier för informellt stöd genom varandra, skolsköterskor 
emellan.  
 
Förslag på fortsatt forskning 
 
Resultatet i denna studie visar att samtliga deltagare starkt utryckte hur betydelsefull 
deras magkänsla var för att främja barns psykiska hälsa. Området är sällan belyst i 
tidigare vetenskapliga studier och därför anser författarna att fortsatt forskning inom 
området behövs för att åskådliggöra skolsköterskors erfarenheter av detta redskap i sitt 
vårdande. Författarna skulle även finna det högst intressant att belysa barns erfarenheter 
av mötet med skolsköterskan i de av barnen spontant initierade hälsobesöken då dessa i 
studien visade sig ha stor relevans för skolsköterskan att uppmärksamma och främja 
psykisk hälsa. Resultatet indikerar även på den betydelsefulla roll som lärarna har för 
skolsköterskans hälsofrämjande arbete vilket ur forsknings synpunkt vore intressant att 
vidare undersöka.    
 
Slutsats och kliniska implikationer 
 
Resultatet från denna studie visar att skolsköterskan har en mycket betydande roll när 
det gäller att främja psykisk hälsa bland barn. Nyckeln i detta arbete ligger i att 
skolsköterskan är tillgänglig i barnens skolmiljö och att barnen kan komma spontant när 
behovet finns. Genom sin intuition och erfarenhet använder skolsköterskan jagstärkande 
samtal för att främja psykisk hälsa. Barns psykiska ohälsa ökar och skolsköterskan har 
en unik möjlighet att främja barns psykiska hälsa genom att tidigt få arbeta 
hälsofrämjande med att ge barnen goda vanor. Detta arbete leder till ökad hälsa och 
välbefinnande och minskat lidande. 
 
I praktisk verksamhet har studien tillämpningsområde inom skolsköterskans och 
elevhälsans verksamhetsfält och resultatet ger skolsköterskor möjlighet att reflektera 
över hinder och resurser i sitt hälsofrämjande arbete. Resultatet belyser behovet av mer 
handledning då skolsköterskan oftast är ensam i sin profession inom skolan. Studiens 
resultat ger även verksamhetschefer och andra nyckelpersoner på kommunal nivå ett 
tillfälle att reflektera över konsekvenserna av att många skolsköterskor har ett stort 
elevantal och tjänstgöring på flera olika skolor vilket kan påverka skolsköterskornas 
möjlighet att arbeta hälsofrämjande. Studiens resultat visar på hur skolsköterskans 
tillgänglighet och tid är mycket betydelsefulla faktorer för att skapa trygga relationer till 
barnen vilket i sig är hälsofrämjande för det psykiska välbefinnandet. Skolsköterskor 
har betydande erfarenhet och kompetens av att arbeta hälsofrämjande med barns 
psykiska hälsa. Vidare forskning på hur politiska beslut kan gynna skolsköterskors 
möjlighet att ha mindre elevantal och färre skolor att ansvara för skulle kunna ge 
positiva konsekvenser för såväl det enskilda barnet som för den framtida folkhälsan i 
stort men även ur samhällsekonomisk synvinkel exempelvis i form av minskade 
sjukvårdskostnader.  
 



 31 

REFERENSER 
Allison, V.L., Nativio, D.G., Mitchell, A.M., Ren, D. & Yuhasz, J. (2014). Identifying 
Symptoms of Depression and Anxiety in Students in the School Setting. 
The Journal of School Nursing, 30(3), ss. 165-172.  
 
Ballard, K.L., Sander, M.A. & Klimes-Dougan, B. (2014). School-Related and Social-
Emotional Outcomes of Providing Mental Health Services in Schools. Community 
Mental Health Journal, 50(2), ss. 145-149.  
 
Barnombudsmannen. (2014). Bakgrund. Stockholm: Barnombudsmannen. 
http://www.barnombudsmannen.se/om-oss/Bakgrund/ [2014-10-01] 
 
Berntsson, L.T. & Ringsberg, K. C. (2014). Health and relationships with leisure time 
activities in Swedish children aged 2–17 years. Scandinavian Journal of Caring 
Sciences, 28(3), ss. 552-563.  

Björkman, B. (2014). Kommunikation inför röntgenundersökning. I Söderbäck, M. 
(red.) Kommunikation med barn och unga i vården. Stockholm: Liber, ss. 121-129. 
 
Borup, I.K. (2012). Hälsosamtal och hälsokommunikation. I Clausson, E. K. & 
Morberg, S. (red.) Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur, ss. 
137-152.  
 
Clausson, E.K., Köhler, L. & Berg, A. (2008). Schoolchildren’s health as judged by 
Swedish school nurses – a national Survey. Scandinavian Journal of Public Health, 
36(7), ss. 690–697.  
 
Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008). Reflective Lifeworld Reesearch. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & Vårdande i teori och praxis. Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Engh Kraft, L. & Eriksson, U.B. (2014). The School Nurse's Ability to Detect and 
Support Abused Children: A Trust-Creating Process. The Journal of School Nursing, 
Published online 18 september 2014. ss. 1-10.   
 
Folkhälsomyndigheten (2014). Barn och ungas uppväxtvillkor. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/barn-och-ungas-uppvaxtvillkor/ 
Solna/Östersund: Folkhälsomyndigheten. [2014-09-23] 
 
Folkhälsomyndigheten (2013). Hållbar utveckling. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/livsmiljo/hallbar-utveckling/ Solna/Östersund: Folkhälsomyndigheten. 
[2014-09-24] 

http://www.barnombudsmannen.se/om-oss/Bakgrund/
http://jsn.sagepub.com/search?author1=Lisbet+Engh+Kraft&sortspec=date&submit=Submit
http://jsn.sagepub.com/search?author1=Ulla-Britt+Eriksson&sortspec=date&submit=Submit
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/barn-och-ungas-uppvaxtvillkor/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/barn-och-ungas-uppvaxtvillkor/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/livsmiljo/hallbar-utveckling/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/livsmiljo/hallbar-utveckling/


 32 

 
Folkhälsomyndigheten (2014). Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverige-arsrapport-
2014.pdf Solna/Östersund: Folkhälsomyndigheten. [2014-10-08] 
 
Folkhälsomyndigheten (2013). Miljön i förskolan och skolan. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/barn-och-ungas-
uppvaxtvillkor/miljon-i-forskolan-och-skolan/ Solna/Östersund: Folkhälsomyndigheten. 
[2014-10-01] 
 
Folkhälsomyndigheten (2014). Oroande resultat för ungas psykiska hälsa. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/juli/oroande-
resultat-for-ungas-psykiska-halsa/ Solna/Östersund: Folkhälsomyndigheten. [2014-09-
30] 
 
Folkhälsomyndigheten (2013). Politiska mål.  
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/funktionsnedsattning/politiska-mal/  
Solna/Östersund: Folkhälsomyndigheten. 
 [2014-09-24] 
 
Folkhälsomyndigheten (2014). Sjukdomar och besvär. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-
undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/psykisk-
halsa/sjukdomar-och-besvar/ / Solna/Östersund: Folkhälsomyndigheten. [2014-09-30] 
 
Golsäter, M. & Enskär, K. (2012). Elevcentrerade hälsosamtal med hjälp av ett 
strukturerarat hälsoverktyg. I Clausson, E. K. & Morberg, S. (red.) Skolsköterskans 
hälsofrämjande hälsosamtal med hjälp av arbete. Lund: Studentlitteratur, ss. 153-172. 
 
Golsäter, M. (2014). Skolsköterskans samtal om hälsa med barn och unga i skolan. I 
Söderbäck, M. (red.) Kommunikationen med barn och unga i vården. Stockholm: Liber, 
ss. 75-86. 
 
Golsäter, M., Lingfors, H., Sidenvall, B. & Enskär, K. (2012). Health dialogues between 
pupils and school nurses: A description of the verbal interaction. Patient Education and 
Counseling, 89(2), ss. 260-266. 
 
Golsäter, M., Sidenvall, B. Lingfors, H. & Enskär, K. (2010). Pupils` perspectives on 
preventive health dialogues. British Journal of School Nursing, 5(1). ss. 26-33. 
 
Gustafsson, J-E., Allodi Westling, M., Alin Åkerman, B., Eriksson, C., Eriksson, L., 
Fischbein, S., Granlund, M., Gustafsson, P., Ljungdahl, S., Ogden, T., Persson, R.S. 
(2010). School, Learning and Mental Health - A systematic Review. (ISBN 978-91-
7190-138-5) Stockholm: Kungliga Vetenskapsakademien, Hälsoutskottet. 
 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverige-arsrapport-2014.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverige-arsrapport-2014.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/barn-och-ungas-uppvaxtvillkor/miljon-i-forskolan-och-skolan/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/barn-och-ungas-uppvaxtvillkor/miljon-i-forskolan-och-skolan/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/barn-och-ungas-uppvaxtvillkor/miljon-i-forskolan-och-skolan/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/juli/oroande-resultat-for-ungas-psykiska-halsa/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/juli/oroande-resultat-for-ungas-psykiska-halsa/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/funktionsnedsattning/politiska-mal/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/funktionsnedsattning/politiska-mal/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/psykisk-halsa/sjukdomar-och-besvar/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/psykisk-halsa/sjukdomar-och-besvar/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/psykisk-halsa/sjukdomar-och-besvar/


 33 

Hagenäs, L. & Sävendahl, L. (2012). I Hansèus, K., Lagercrantz, H. & Lindberg, T. 
(red.) Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur, ss. 39-60. 
 
Hwang, C. P. & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.  
World Medical Association (2014). WMA Declaration of Helsinki -Ehtical Principles 
for Medical Research Involving Human Subjects.  
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html [2014-09-23] 
 
Hillman, O. (2012). Skolhälsovård. I Hansèus, K., Lagercrantz, H. & Lindberg, T. (red.) 
Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur, ss. 79-82. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:  
Studentlitteratur. 
 
Larsson, M., Björk, M., Ekebergh, M. & Johansson Sundler, A. (2014). Striving to 
Make a Positive Difference: School Nurses' Experiences of Promoting the Health and 
Well-Being of Adolescent Girls. The Journal of School Nursing, 30(5), ss. 358-365. 
 
Leaver, C.A. (2014). Visiting Again? Subjective Well-Being of Children in Elementary 
School and Repeated Visits to School Health Nurses. Journal of School Health, 84(5), 
ss. 294-301.  
 
Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 
M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- sjukvård. 
Lund: Studentlitteratur, ss. 187-201. 
 
McDougall, T. (2011). Mental health problems in childhood and adolescence.  
Nursing Standard, 26(14), ss. 48-56.  
 
Mendes, A.V., Souza Crippa, J.A., Souza, R.M. & Loureiro S.R. (2013). Risk Factors 
for Mental Health Problems in School-Age Children from a Community Sample. 
Maternal & Child Health Journal, 17(10), ss. 1825-1834.  
 
Morberg, S., Lagerström, M. & Dellve, L. (2012). The school nursing profession in 
relation to Bourdieu`s concepts of capital, habitus and field. Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 26(2), ss. 355-362.  
 
Morberg, S. (2012). Skolsköterskans och skolläkarens uppdrag och ansvarsområde. I 
Clausson, E. K. & Morberg, S. (red.) Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Lund: 
Studentlitteratur, ss. 31-43. 
 
Morberg, S. (2012). Skolsköterskans profession. I Clausson, E. K. & Morberg, S. (red.) 
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur, ss. 45-56. 
 
Nilsson, A. (2014). Elevhälsans uppdrag– främja, förebygga och stödja elevens 
utveckling mot målen. Stockholm: Skolverket. 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.196122!/Menu/article/attachment/Artikel%20Fr
%C3%A4mja,%20F%C3%B6rebygga....pdf [2014-10-01] 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Leaver%2C%20Cynthia%20A.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cin20%7C%7Cjdb~~cin20jnh%7C%7Css~~JN%20%22Maternal%20%26%20Child%20Health%20Journal%22%7C%7Csl~~jh','');
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.196122!/Menu/article/attachment/Artikel%20Fr%C3%A4mja,%20F%C3%B6rebygga....pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.196122!/Menu/article/attachment/Artikel%20Fr%C3%A4mja,%20F%C3%B6rebygga....pdf


 34 

 
Powers, J.D., Bower, H.A., Webber, K.C. & Martinson, N. (2011). Promoting School-
Based Mental Health: Perspectives From School Practitioners. Social Work in Mental 
Health, 9(1), ss. 22-36.  
 
Pretz, J. E & Folse, V. N (2011). Nursing experience and preference for intuition in 
decision making. Journal of Clinical Nursing, 20(19-20), ss. 2878-2889. 
 
Reiss, F. (2013). Socioeconomic inequalities and mental health problems in children 
and adolescents: A systematic review. Social Science & Medicine Journal, 90, ss. 24-
31. 
 
Reuterswärd, M. & Lagerström, M. (2010). The aspects school health nurses find 
important for successful health promotion. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
24(1), ss. 156-163.  
 
Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2011). 
Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 
skolhälsovård. http://www.skolskoterskor.se/wp/wp-
content/uploads/2013/02/Kompetensbeskrivning-legitimerad-sjuksk%C3%B6terska-
med-speci.pdf [2014-10-16] 
 
Rädda barnen (2014). Stötta barn och unga. Stockholm: Rädda barnen. 
http://www.raddabarnen.se/engagera-dig/sa-kan-du-engagera-dig/stotta-barn-och-unga/ 
[2014-11-06] 
 
SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/  
[2014-09-23] 
 
SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/ [2014-09-23] 
 
Socialstyrelsen (2014). Barns hälsa. Stockholm: Socialstyrelsen. 
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnshalsa [2014-10-06] 
 
Socialstyrelsen (2013). Psykisk ohälsa bland unga - Underlagsrapport till Barns och 
ungas hälsa, vård och omsorg 2013. Stockholm: Socialstyrelsen. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf 
[2014-04-28] 
 
Socialstyrelsen (2011). Skydds- och riskfaktorer. Stockholm: Socialstyrelsen. 
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Barnspsykiskaohalsa/Sidor/Skydds-
och-riskfaktorer.aspx [2014-10-06] 
 

http://www.skolskoterskor.se/wp/wp-content/uploads/2013/02/Kompetensbeskrivning-legitimerad-sjuksk%C3%B6terska-med-speci.pdf
http://www.skolskoterskor.se/wp/wp-content/uploads/2013/02/Kompetensbeskrivning-legitimerad-sjuksk%C3%B6terska-med-speci.pdf
http://www.skolskoterskor.se/wp/wp-content/uploads/2013/02/Kompetensbeskrivning-legitimerad-sjuksk%C3%B6terska-med-speci.pdf
http://www.raddabarnen.se/engagera-dig/sa-kan-du-engagera-dig/stotta-barn-och-unga/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnshalsa
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Barnspsykiskaohalsa/Sidor/Skydds-och-riskfaktorer.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Barnspsykiskaohalsa/Sidor/Skydds-och-riskfaktorer.aspx


 35 

Socialstyrelsen (2013). Upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar – En 
sammanställning av systematiska översikter. Stockholm: Socialstyrelsen. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18947/2013-1-8.pdf 
[2014-06-04] 
 
Socialstyrelsen (2014). Vägledning för elevhälsan. Stockholm: Socialstyrelsen. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19526/2014-10-2.pdf 
[2014-10-02] 
 
Söderbäck, M. (2014). Barn och ungas delaktighet. I Söderbäck, M. (red.) 
Kommunikation med barn och unga i vården. Stockholm: Liber, ss. 34-43. 
 
Tamm, M. (2012). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. Lund: Studentlitteratur. 
 
Tinnfält, A. (2012). Det hälsofrämjande samtalet ur elevens perspektiv. I Clausson, E. 
K. & Morberg, S. (red.) Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur, 
ss.173-186. 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  
 
UNICEF (2014). Barnkonventionen. Stockholm: UNICEF Sverige. 
http://unicef.se/barnkonventionen [2014-10-01] 
 
Velandia, M. (2014). Nyföddhetsperiodens samtal. I Söderbäck, M. (red.) 
Kommunikation med barn och unga i vården. Stockholm: Liber, ss. 47-61. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2014-09-23] 
 
Whiting, L. & Miller, S. (2009). Traditional, alternative and innovative approaches to 
health promotion for children and young people. Pediatric Nursing, 21(2), ss. 45-50.  
 
World Health Organization (2014). Mental health: a state of well-being. 
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ [2014-09-30] 
 
World Health Organization (2003). WHO definition of Health. 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html [2014-10-01]

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18947/2013-1-8.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19526/2014-10-2.pdf
http://unicef.se/barnkonventionen
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cin20%7C%7Cjdb~~cin20jnh%7C%7Css~~JN%20%22Paediatric%20Nursing%22%7C%7Csl~~jh','');
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
http://www.who.int/about/definition/en/print.html


BILAGA 1 

  

                                                                
Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Veronika Varggårdh och Jenny Nordblom, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i 
Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett magisterarbete på avancerad nivå.  

Den psykiska ohälsan ökar bland barn i samhället och vi vill därför öka kunskapen om hur 
skolsköterskan kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med barns psykiska hälsa. Syftet 
med magisterarbetet är att genom interjuver undersöka vilka erfarenheter skolsköterskan har av 
att främja psykisk hälsa. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade skolsköterskor till 
vår studie. Förhoppningen är att hitta totalt åtta skolsköterskor verksamma på mellanstadiet.  

Metoden i magisterarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med 
skolsköterskor inom elevhälsan. Intervjuerna kommer att ske hösten 2014, under v 36 – 38 och 
kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till 
mellan 40 och 60 minuter. Det är frivilligt att medverka i studien och kan när som helst avbrytas 
utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 
publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om deltagande 
snarast möjligt. Vi önskar e-mailadress och telefonnummer till de skolsköterskor som önskar 
delta för vidare kontakt. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så snart 
som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 
 
Hälsningar 
Veronika Varggårdh                       Jenny Nordblom    
e-mail:                                                                                 e-mail:   
telefonnummer:                                                telefonnummer: 

Handledare 

Lena Heden, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
Telefonnummer:   
 
Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Veronika Varggårdh och Jenny 
Nordblom genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
X-stad/2014 
 
_______________________________ 
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Titel/Verksamhet/Ort 
Godkännandet skickas till:  
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BREV TILL MEDVERKANDE INTERVJUDELATAGARE SAMT SAMTYCKE  
 
Vi är två sjuksköterskor, Veronika Varggårdh och Jenny Nordblom, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i 
Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett magisterarbete på avancerad nivå.  

Den psykiska ohälsan ökar bland barn i samhället och vi vill därför öka kunskapen om hur 
skolsköterskan kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med barns psykiska hälsa. Syftet 
med magisterarbetet är att genom interjuver undersöka vilka erfarenheter skolsköterskan har av 
att främja psykisk hälsa.  

Vi avser att intervjua skolsköterskor verksamma på mellanstadiet. Datainsamling kommer att 
ske genom bandade intervjuer. Intervjuerna kommer att ske hösten 2014, under v 36 – 38 och 
kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till 
mellan 40 och 60 minuter. Det är frivilligt att medverka i studien och kan när som helst avbrytas 
utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 
publiceringen.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
 
Hälsningar 
Veronika Varggårdh   Jenny Nordblom    
e-mail:                                           e-mail:   
Telefonnummer:                                                  Telefonnummer: 

 

Handledare: Lena Heden, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
 
Telefonnummer: 
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SAMTYCKE 
 
Undertecknad skolsköterska godkänner härmed att Veronika Varggårdh och Jenny 
Nordblom genomför intervju inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
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Namn
Titel
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Datum
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INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Namn? 
Ålder? 
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 
Antal år på aktuell skola? 
Hur många elever har du ansvar för, fördelat på hur många skolor? 
 
Huvudfråga: 
 
Kan du berätta hur du arbetar hälsofrämjande gällande barns psykiska hälsa i ditt 
dagliga arbete? 
 
Möjliga följdfrågor: 
 
Beskriv hur du uppmärksammar psykisk ohälsa hos barn? 

Kan du ge ett exempel på hur du arbetar när en elev mår dåligt? 
Vilka förutsättningar har du för att arbeta hälsofrämjande med psykisk hälsa? 
Vilka möjligheter till eget stöd får du i din roll som skolsköterska? 
 
Tillämpade följdfrågor: 
 
Kan du ge ett exempel…? 
Kan du berätta mer om det…? 
Kan du utveckla…? 
På vilket sätt…? 
Vad betydde det för dig…? 
Hur kände du…? 
Hur tänkte du…? 
Hur hanterade du det…? 
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