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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige har var femte elev i skolan utländsk bakgrund. Dessa elever kan ha 
svårt att finna sin position i skolan och kan därför behöva utökat stöd från skolsköterskor. 
Tidigare forskning visar att barn uppskattar att vara delaktiga och att det bidrar till hälsa 
och utveckling. Skolsköterskors kulturella kompetens möjliggör att främja delaktighet hos 
elever med utländsk bakgrund. Dock saknas tidigare forskning om skolsköterskors arbetssätt 
för att främja delaktighet hos elever med utländsk bakgrund.  

Syfte: Syftet är att beskriva skolsköterskors arbetssätt för att främja delaktighet hos elever 
6–19 år med utländsk bakgrund vid hälsobesök. 

Metod: Beskrivande design med kvalitativ innehållsanalys. En enkät med åtta stycken 
öppna frågor som besvarats av 117 stycken skolsköterskor yrkesverksamma i Sverige. 

Resultat: Skolsköterskornas arbetar elevcentrerat utifrån elevens behov och bakgrund. 
Detta beskrivs som: Att förbereda hälsobesöket och Att ha eleven i fokus. 

Slutsats: Skolsköterskorna kombinerar kulturell kompetens och ett hälsofrämjande 
arbetssätt genom befolkningsindividualisering för att främja delaktighet hos elever 6–19 år 
med utländsk bakgrund. Det framkommer dock en motstridighet i resultatet. 
Skolsköterskorna beskriver bland annat att de behandlar alla elever lika oavsett barnets 
bakgrund men att de samtidigt gör särskilda åtgärder när de möter elever med utländsk 
bakgrund för att främja deras delaktighet. Det kan innebära att skolsköterskornas formella 
och kliniska kulturella kompetens är otillräcklig och att utbildning inom kulturell kompetens 
kan vara betydelsefullt. Det kan även vara betydelsefullt att skolsköterskorna integrerar sin 
kulturella kompetens i sitt hälsofrämjande arbetssätt för att främja delaktighet för elever med 
utländsk bakgrund. 

Nyckelord: Elever med utländsk bakgrund, Delaktighet, Hälsobesök, Kulturell kompetens, 
Kvalitativ innehållsanalys, Skolsköterskor 

 
 
  



ABSTRACT 

Background: In Sweden, every fifth pupil in school are of foreign background. These pupils 
may have difficulties in finding their position in school and society, and may be in need of 
increased support from the school nurses. Previous research shows that children appreciate 
participation in their own context and that participation contributes to increased health and 
development. Cultural skills may improve the promotion of participation in pupils with a 
foreign background. No previous research on how school nurses work to promote 
participation for pupils with a foreign background has been identified. 

Aim: The aim of this study is to describe school nurses approach to promote participation in 
pupils 6–19 years with a foreign background in health visits. 

Method: A descriptive design with qualitative content analysis. A survey with eight open 
questions answered by 117 school nurses in Sweden. 

Results: The school nurses are working pupil-centered based on the pupil’s background and 
needs. This is described as: Preparing the health visit and Focusing on the pupil. 

Conclusion: The school nurses combine cultural skills with health promotion to promote 
participation in pupils 6-19 years of foreign background. However, there is a contradiction in 
the results. The school nurses describe, among other things, that they treat all pupils equally 
regardless of background but at the same time they do specific efforts when encountering 
pupils of foreign background to promote their participation. This could mean that the formal 
and clinical cultural skills of the school nurses are insufficient and that education in cultural 
skills can be significant. It may also be important that the school nurses integrate cultural 
skills into their health promotion approach to promote participation for pupils with a foreign 
background. 

Keywords: Pupils with foreign background, Cultural skills, Health visits, School Nurse, 
Participation, Qualitative Content Analysis 
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1 INLEDNING  

I Sveriges skolor har var femte elev utländsk bakgrund. Det gör att skolsköterskor inom 
elevhälsa möter elever med olika ursprung och kultur. För att uppnå vård på lika villkor 
oavsett ursprung behöver skolsköterskor kulturell kompetens. Skolsköterskors kulturella 
kompetens kan ha betydelse för elevers möjligheter att vara delaktiga i sina hälsobesök. Att 
främja elevers delaktighet i hälsobesök är att främja deras möjligheter att ta ansvar för sin 
egen hälsa. När förfrågan kom att delta i ett forskningsprojekt om kulturell kompetens och 
skolsköterskors arbetssätt för att främja delaktighet hos elever med utländskt ursprung 
väcktes mitt intresse. Detta eftersom mina tidigare erfarenheter som sjuksköterska i olika 
vårdsammanhang är att det kan vara utmanande att möta patienter med utländsk bakgrund. 
Det här examensarbetet har fokus på att beskriva skolsköterskors arbetssätt för att främja 
delaktighet hos elever med utländsk bakgrund vid hälsobesök.  

2  BAKGRUND 

Avsnittet beskriver Elevhälsa i Sverige med en underrubrik: Hälsobesök. Vidare beskrivs 
Skolsköterskors arbetssätt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv med begrepp som tre 
underrubriker: Kulturell kompetens, Hälsofrämjande arbetssätt och Arbetssätt som främjar 
elevers delaktighet vid hälsobesök. Centrala begrepp definieras i sitt sammanhang i texten. 

2.1 Elevhälsa i Sverige 

Specifikt när det gäller god hälsa och vård för skolelever fastställer Skollagen (SFS, 2010:800, 
25§) att det ska finnas elevhälsa för alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Elevhälsan är en 
förebyggande och hälsofrämjande arena som omfattar medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatserna finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 
Skolsköterskan samordnar dessa insatser genom de vårdbehov som identifieras vid 
hälsobesök med den enskilda eleven.  

Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen 
(SFS, 1982:763, 2§). Detta gäller oavsett ålder, bakgrund och kön (UNICEF, 2009) och 
innebär att alla ska ses som individer och inte enbart som en del av en grupp (Rädda Barnen 
2014). I Sverige har var femte elev i skolan utländsk bakgrund (Skolverket, 2011) dvs eleven 
är utrikesfödd eller född i Sverige med en eller två utrikesfödda föräldrar. För barn med 
utländsk bakgrund i Sverige är Syrien, Somalia och Irak de vanligaste födelseländerna både 
bland utrikesfödda barn och för föräldrar till barn födda i Sverige (Statistiska centralbyrån, 
2017). År 2016 kom 11 000 barn till Sverige varav cirka en femtedel av dem kom som 
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ensamkommande barn vilket innebär att de anlänt utan vårdnadshavare (UNICEF, 2017a). 
Barn och dess familjer som flytt sina hemländer har vanligtvis gjort det på grund av våld, 
förföljelse och krig men även på grund av brist på möjligheter angående god ekonomi och 
utbildning (UNICEF, 2017b). Oavsett bakomliggande orsak till flykt kan det leda till oroande 
konsekvenser för barnens psykiska hälsa och välbefinnande (Rädda barnen, 2015).  

2.1.1 Hälsobesök 

Förutom att Skollagen (SFS, 2010:800) fastställer att det ska finnas elevhälsa föreskrivs även 
i 27§ att varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre 
hälsobesök jämnt fördelat över skoltiden. Dessa hälsobesök som är hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande behöver genomsyras av elevernas bästa utifrån de tre aspekterna 
barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv (Jansson & Drevenhorn, 2015; 
Socialstyrelsen, 2016). Barnperspektiv innebär att skolsköterskor behöver se till elevernas 
bästa genom att sätta sig in i elevernas situation (Socialstyrelsen, 2016). Barnets perspektiv 
innebär att skolsköterskor lyssnar på och låter elever komma till tals samt ges möjlighet till 
delaktighet efter mognad och ålder (Socialstyrelsen, 2016). Den tredje aspekten 
barnrättsperspektivet avser att skolsköterskor behöver säkerställa att elevers rättigheter vid 
beslut eller åtgärder som gäller dem tas hänsyn till (Regeringskansliet 2014). 

Hälsobesök innefattar hälsokontroller som ska bedöma elevers allmänna hälsotillstånd, 
tillväxt, utveckling, vaccinationer och lärande. I hälsobesökens hälsosamtal har eleverna 
möjlighet att diskutera sin hälsa med sin skolsköterska (Socialstyrelsen, 2016). I dessa samtal 
identifieras även elevens uppväxtvillkor. Detta eftersom barns hälsa i vuxenlivet präglas av 
dess socioekonomiska förhållanden, som t.ex. föräldrarnas ekonomi och utbildning, under 
deras uppväxt (Helgertz & Persson, 2015).  

För elever med utländsk bakgrund som kan ha svårt att finna sin position i skolan och 
samhället kan dessa hälsobesök hos skolsköterskan utgöra ett stöd (Jansson & Drevenhorn, 
2015).  

2.2 Skolsköterskors arbetssätt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

I det här examensarbetet används begreppen kulturell kompetens, hälsofrämjande 
arbetssätt och arbetssätt som främjar elevers delaktighet vid hälsobesök för att beskriva 
skolsköterskors arbetssätt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

2.2.1 Kulturell kompetens  

Kulturell kompetens kan bidra till att reducera risk för ojämlik vård och kan bidra till att 
främja delaktighet för elever med utländsk bakgrund (Berlin, Nilsson & Törnkvist, 2010). 
Campinha-Bacote (2002) har utarbetat modellen Kulturell kompetens inom hälso- och 
sjukvård. Modellen innebär i ett elevhälsosammanhang att förstå skolsköterskors kulturella 
kompetens som en pågående process där målet är att på ett effektivt sätt arbeta i elevernas 
kulturella kontext. Processen innebär att de fyra konstrukten kulturell medvetenhet, kulturell 
kunskap, kulturella färdigheter och kulturella möten interagerar och mynnar ut i en kulturell 
önskan. Kulturell medvetenhet handlar om att medvetandegöra synen på sin egen kultur och 
förförståelsen gentemot andra kulturer. Kulturell kunskap innebär att söka kunskap och hålla 
sig uppdaterad om olika kulturer och etniska gruppers syn på hälsa samt hur deras världsbild 
kan skilja sig åt. För att upprätthålla kulturell kunskap behöver individens unika person, 



3 

präglad av dennes livserfarenheter och kulturella miljö, tas hänsyn till. Det som uppfattas 
typiskt för två eller tre personer från en och samma kultur går inte att tillskriva alla personer 
från den kulturen. Skolsköterskor blir inte experter på en viss kultur på grund av mötet med 
några få representanter av den. 

Kulturella färdigheter innebär att förstå kulturens inverkan på hälsa. Kulturella möten 
innefattar den del av processen som uppmuntrar skolsköterskor att möta personer av olika 
kulturell bakgrund. Att möta personer från olika kulturer innebär att förförståelse om en 
kultur kan förändras och att nya kunskaper och insikter om en kultur kan ta form. Kulturell 
önskan handlar om skolsköterskors genuina vilja att bli kulturellt kompetenta snarare än 
känslan att vara tvungen. Det innefattar att ha en öppen och flexibel inställning till andra 
människor och en vilja att lära sig av andra kulturer. Alla dessa faktorer i processen 
samspelar med varandra och det är i skärningspunkterna mellan dem som den verkliga 
processen för kulturell kompetens äger rum (Campinha-Bacote, 2002). Denna syn på 
kulturell kompetens bekräftas även av Cai (2016) och Kwong (2009) som menar att kulturell 
kompetens handlar om färdigheter, medvetenhet, känslighet, kunskap och förmåga att 
erbjuda säker vård till patienter med olika kulturella bakgrunder. Samarasinghe, Fridlund 
och Arvidsson (2010) menar att för att främja hälsa hos den enskilde individen och hos 
individen i dess familj är det betydelsefullt med ett etnocentriskt och empatiskt 
förhållningssätt, färdigheter inom kulturell kommunikation och en kulturell 
självmedvetenhet. 

När det gäller forskning som kan härledas till kulturell kompetens i vårdsammanhang med 
barn framkommer att sjuksköterskor inom barnhälsovård upplever att deras formella och 
kliniska kulturella kompetens är otillräcklig (Berlin, Hylander & Törnkvist, 2008; Berlin, 
Johansson & Törnkvist, 2006; Johansson, Golsäter & Hedberg, 2016). Sjuksköterskorna 
rapporterar att de saknar skriftliga riktlinjer, stöd och hjälp för att bemöta barn med 
utländsk bakgrund på samma villkor som barn med svensk bakgrund (Berlin et al., 2006). De 
beskriver sin oro att missa barn som far illa bland barn med utländsk bakgrund på grund av 
bristande kulturell kompetens (Berlin et al., 2008). Tidigare forskning visar att 
kompetensutbildning i kulturell kompetens bidrar till en ökad motivation hos personal att 
öka sin kunskap om olika kulturer ytterligare (Paez, Allen, Carson & Cooper, 2008). Sådan 
utbildning kan öka kulturell kompetens hos sjuksköterskor som arbetar med barn och unga 
och förbättrar bland annat deras kunskap, medvetenhet och färdigheter i 
omvårdnadsåtgärder (Berlin et al., 2010; Dabney, McClarin, Romano, Fitzgerald, Bayne, 
Oceanic, Nettles & Holmes, 2016). När skolsköterskor har kulturell kompetens kan det bidra 
till ett hälsofrämjande arbetssätt, ett arbetssätt som i sin tur kan bidra till jämlikhet och 
delaktighet. 

2.2.2 Hälsofrämjande arbetssätt  

Hälsofrämjande arbete behåller och förbättrar människors fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnande (Socialstyrelsen, 2009). Ett hälsofrämjande arbetssätt präglas av dialog, 
delaktighet och jämlikhet i mötet och innebär ett salutogent perspektiv där skolsköterskor 
bidrar till elevers delaktighet och tilltro till sig själva (Socialstyrelsen, 2016). När det gäller 
skolsköterskors hälsofrämjande arbete visar forskning att det kan vara betydelsefullt om 
de har lång erfarenhet inom yrket (Bodén, Wendel & Adolfsson, 2013; Golsäter, Sidenvall & 
Lingfors, 2010; Holmström, Asplund & Kristiansen, 2013).  

Olander (2003) har skapat begreppet befolkningsindividualisering som kan vara ett exempel 
på ett hälsofrämjande arbetssätt. Begreppet beskriver det tvåfaldiga uppdrag som 
skolsköterskor gör i sitt arbete. Det innebär att arbeta parallellt med befolkningsinriktade 
och individinriktade insatser. När elever till exempel vägs och mäts som en 
befolkningsinriktad insats är det enligt nationellt program för att kunna följa elevernas hälsa 
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och upptäcka avvikelser i relation till en större population. Samtidigt är insatsen en 
individinriktad insats för att följa den enskilda elevens hälsa och utveckling.  

Vid hälsobesök är agendan känd för skolsköterskorna men inte alltid för eleverna. När elever 
inte vet syftet med hälsobesöket bidrar det till asymmetri i situationen. Eleverna deltar inte 
med samma förutsättningar som skolsköterskorna som är experter i sammanhanget 
(Golsäter, 2014; Harder, 2014). En utgångspunkt i vårdsammanhang där personal möter 
barn ska därför vara förståelse för denna ojämlikhet (Harder, 2014). Det är betydelsefullt att 
skolsköterskor balanserar maktförhållandet som uppstår i relationen och utjämnar 
asymmetrin (Holmström et al., 2013). Det kan därför vara av betydelse att genom dialog 
förbereda varje elev inför besöket (Golsäter, 2014). När skolsköterskor medvetet minskar 
asymmetrin i hälsobesöket kan det också förstås som ett arbetssätt att främja elevers 
delaktighet när maktförhållandet balanseras och elever ges utrymme vid hälsobesök. 

2.2.3 Arbetssätt som främjar elevers delaktighet vid hälsobesök 

Skolsköterskor behöver förutom ett hälsofrämjande arbetssätt ha ett öppet förhållningssätt 
gentemot elever och betrakta dem som individer med rätt till delaktighet (SFS Patientlagen, 
2014:821; Jansson & Drevenhorn, 2015). Delaktighet innebär att få vara med, påverka och ta 
ställning till saker som berör den egna individen. Det ger möjlighet att ta egna initiativ och 
påverka sin egen vardag (Rädda barnen, 2014). Barns rätt till delaktighet i vård och omsorg 
innefattar tre delar: rätt till information, rätt att komma till tals och rätt att bli lyssnade 
på. De olika delarna förutsätter varandra och kunskap om barns rätt behövs för att barns 
delaktighet ska kunna främjas (UNICEF, 2009; Socialstyrelsen, 2015). Vuxna behöver därför 
ha inställningen att barn behöver stöttas och uppmuntras till att uttrycka sina åsikter 
och önskemål. Forskning visar dessutom att barn uppskattar när de får uttrycka sina åsikter 
och bli tagna på allvar. De vill känna sig delaktiga i sitt sammanhang och önskar ha 
möjligheter att påverka (Emerson & Lloyd, 2017). Avsaknad av delaktighet kan bidra till 
utanförskap och upplevelse av maktlöshet, vilket i sin tur kan bidra till ohälsa (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011). Tidigare forskning beskriver hur skolsköterskor använder sig av 
strategier för att göra elever mer aktiva i hälsosamtal (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & Enskär, 
2012) och strategier för att skapa utrymme för eleverna vid hälsobesök (Golsäter, Enskär 
& Harder, 2014). Sådana strategier kan främja elevers autonomi och delaktighet vid 
hälsobesök och därmed dess hälsa och utveckling.  

På grund av den mångkultur som råder i Sverige behövs medvetenhet om att barns rätt och 
möjlighet till delaktighet kan se olika ut i olika kulturer (Socialstyrelsen, 2015). Kulturell 
kompetens bidrar till färdigheter att främja delaktighet hos barn med utländsk bakgrund vid 
hälsobesök (Dabney et al., 2016; Krajic, Straβmayr, Karl-Trummer, Novak-Zezula & Pelikan, 
2005). För att tillgodose barns rätt till delaktighet oavsett kulturell bakgrund behövs 
lyhördhet och öppenhet i kommunikation med barn med utländsk bakgrund. För att inte 
riskera att generalisera kan det vara betydelsefullt att komma ihåg att lika stor variation som 
sker mellan olika kulturer sker även inom kulturer (Socialstyrelsen, 2015). Föräldrar till barn 
i olika vårdsammanhang upplever att det är viktigt med professionella kunskaper och 
personliga egenskaper hos sjuksköterskor men också att de pratar samma språk och har 
kunskap om familjens kultur vilket kan bidra till barnets delaktighet i omvårdnadsåtgärder 
(Tavallali, Nahar Kabir & Jirwe, 2014). Det innebär att skolsköterskor behöver integrera 
kulturell kompetens i sitt hälsofrämjande arbetssätt för att främja delaktighet hos elever med 
utländsk bakgrund. 
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3 PROBLEMFORMULERING 

I Sverige har var femte elev i skolan utländsk bakgrund. För en vård på lika villkor behöver 
eleverna ses som individer och inte enbart som en del av en grupp. Elevhälsan är till för att 
främja hälsa och förebygga ohälsa för alla elever i åldrarna 6–19 år och varje elev ska 
erbjudas hälsobesök. Skolsköterskorna samordnar elevhälsans insatser genom de vårdbehov 
som identifieras vid hälsobesök med den enskilda eleven. Elever med utländsk bakgrund kan 
ha svårt att finna sin position i skolan och samhället och kan därför vara i behov av utökat 
stöd från skolsköterskor. Kulturell kompetens ger färdigheter att främja delaktighet hos 
elever med utländsk bakgrund vid hälsobesök och kan även bidra till reducerad risk för 
ojämlik vård. Skolsköterskor kan därför behöva utveckla sin kulturella kompetens samt 
vara medvetna om att det är en process. Ett hälsofrämjande arbetssätt kan bidra till att 
skolsköterskor främjar elevers självständighet och möjlighet till delaktighet när de utjämnar 
asymmetri i hälsobesöket. Forskning visar att barn uppskattar att få vara delaktiga i de 
sammanhang de befinner sig i samt att det bidrar till ökad hälsa och utveckling. Avsaknad av 
delaktighet kan bidra till en känsla av utanförskap och maktlöshet som i sin tur påverkar 
hälsa. På grund av den mångkultur som råder i Sverige behövs medvetenhet om att barns 
delaktighet kan se olika ut i olika kulturer. Kulturell kompetens kan bidra till färdigheter att 
främja delaktighet hos elever med utländsk bakgrund vid hälsobesök. Ingen tidigare 
forskning om hur skolsköterskor arbetar för att främja delaktighet hos elever med utländsk 
bakgrund vid hälsobesök har identifierats. Att beskriva skolsköterskors arbetssätt för att 
främja delaktighet hos elever med utländsk bakgrund vid hälsobesök kan bidra till 
kunskapsutveckling vad gäller kulturell kompetens samt belysa utvecklingsområden och 
behov av ytterligare forskning inom området. 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva skolsköterskors arbetssätt för att främja delaktighet hos elever 6–19 år 
med utländsk bakgrund vid hälsobesök. 

5 METOD 

Avsnittet beskriver examensarbetets design, urval, datainsamling och analys. 

5.1 Design 

Det här examensarbetet har en beskrivande design där öppna frågar i en enkät analyserats 
med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). 
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Examensarbetet utgör en del i ett forskningsprojekt vid Akademin för Hälsa Vård och Välfärd 
vid Mälardalens högskola. Det ursprungliga forskningsprojektets syfte är att undersöka 
barnhälsovårdssjuksköterskors och skolsköterskors kulturella kompetens och arbetssätt för 
att främja delaktighet hos barn med utländsk bakgrund. Den första delen i detta projekt 
innefattar en tvärsnittsstudie med en webbenkät som även innehåller åtta stycken öppna 
frågor.  

5.2 Urval och datainsamling 

Den del i forskningsprojektet som detta examensarbete utgör är en webbaserad 
tvärsnittsstudie där urvalet utgör ungefär en fjärdedel av (n~643) samtliga yrkesverksamma 
skolsköterskor i Sverige (n~2000). För att få tillgång till skolsköterskornas mailadresser har 
funktionsbrevlådan för kommunen (kommunen@kommunen.se) använts. 71 kommuner i 
Sverige, fördelade över 9 län, ingick i första utskicket av enkäter. Eftersom uppgifter från ett 
fåtal kommuner i några av länen inte inkommit ingick inte dessa kommuner i första 
utskicket. Om alla kommuner hade lämnat in uppgifter och därmed kunnat ingå i 
utskicksomgången skulle det varit 79 kommuner. Ingen storstadsregion ingick i utskicket. 
Vid tiden för examensarbetets genomförande hade 117 skolsköterskor varav tre män och 114 
kvinnor besvarat de öppna frågorna i enkäten (tabell 1). Två påminnelser skickades ut till de 
skolsköterskor som ännu inte svarat på enkäten. I den webbaserade enkäten används Clinical 
Culture Competence Training Questionnaire [CCCTQ] för att undersöka skolsköterskornas 
kulturella kompetens som är ett validerat instrument som använts i tidigare studier med 
sjuksköterskor i svensk barnhälsovård (Krajic et al., 2005). Instrumentet innehåller även 
demografiska frågor (kön, ålder, ursprungsland, språk), arbetsår som sjuksköterska 
respektive skolsköterska, utbildning i kulturell kompetens och hur ofta de möter elever med 
utländsk bakgrund. Inom ramen för forskningsprojektet har det befintliga instrumentet 
kompletterats med åtta öppna frågor som undersöker skolsköterskors arbetssätt för att 
främja delaktighet hos elever med utländsk bakgrund (tabell 2). Dessa frågor är baserade på 
tidigare forskning om barns delaktighet, skolsköterskors strategier och arbetssätt (Golsäter, 
Enskär & Harder, 2014; Olander, 2003). Svaren på dessa frågor utgör underlag för analys i 
detta examensarbete. Enkäten som helhet har testats för innehållsvaliditet det vill säga 
testats om vald mätmetod ger information om det som avses att mätas för att minimera 
risken för att frågornas konstruktion leder till missuppfattningar (Gunnarsson & Billhult, 
2012). Innehållsvaliditeten innebar att studenter vid Jönköpings University använt den som 
strukturerad intervjuguide.  

 

Tabell 1. Demografiska data för de skolsköterskor som besvarat enkäten. 

Antal deltagare 114 
Kön Kvinnor: 114 (97,4%) 

Män: 3 (2,6%) 
Ålder 30–64 år 

Medelålder: 51,6 år 
Talar du andra språk än svenska? Ja: 108 (92,3%) 

Nej: 9 (7,7%) 
Har du en 
specialistsjuksköterskeutbildning? 

Ja: 112 (95,7%)  
Nej: 5 (4,3%) 

Yrkeserfarenhet som skolsköterska 0–28 år 
Medelvärde: 9.1 år 
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Tabell 2. De öppna frågorna från enkäten, vars svar utgör materialet i examensarbetet. 

1. I vilken utsträckning informerar du barnet om syftet med hälsobesöket och hur 
undersökningen kommer att gå till utifrån elevhälsans basprogram? 

2. Hur förbereder du dig inför besöket med barn och familj med utländsk bakgrund? 

3. Hur utformar du besöket? 

4. Hur skapar du förtroende med barn och familj?  

5. Hur gör du för att möta barnets förväntningar, önskningar och behov? 

6. Hur visar du att du uppmärksammar barnet? 

7. Hur gör du för att visa barnet att du lyssnar? 

8. När du möter barn av utländsk härkomst i vilken utsträckning kommunicerar du på 
andra sätt utöver verbal kommunikation? 

5.3 Analys 

Svaren på de öppna enkätfrågorna analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Elo & 
Kyngäs, 2008). Analysen bestod av en förberedelsefas, organiseringsfas samt en 
rapporteringsfas. Förberedelsefasen innebar att göra sig bekant med materialet genom att 
läsa enkätsvaren upprepade gånger för att få en övergripande förståelse för innehållet. Vidare 
i organiseringsfasen lästes texterna ytterligare några gånger och kontrollerades mot syftet. De 
meningar som svarade på syftet markerades som meningsbärande enheter. Dessa fördes in i 
en matris och kodades. De koder som liknade varandra till innehållet bildade tillsammans 
subkategorier. Samhörigheten mellan koder och subkategorier kontrollerades upprepade 
gånger. Benämningarna på de olika subkategorierna justerades några gånger för att passa 
syftet. När subkategorierna var färdigställda grupperades de till generiska kategorier utifrån 
dess samhörighet: Att förbereda hälsobesöket och Att ha eleven i fokus. De generiska 
kategorierna kontrollerades mot syftet och abstraherades sedan till en huvudkategori som 
beskriver skolsköterskors arbetssätt att främja delaktighet hos elever 6–19 år vid hälsobesök: 
Att arbeta elevcentrerat utifrån elevens behov och bakgrund (tabell 3). Se analysmatris för 
utdrag av analysprocessen, Bilaga A. 
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Tabell 3. Översikt av subkategori, generisk kategori och huvudkategori. 

Subkategori Generisk kategori Huvudkategori 

Att ha kunskap om den elev 
som kommer till 
hälsobesöket 

Att förbereda hälsobesöket Att arbeta elevcentrerat 
utifrån elevens behov och 
bakgrund 

Att förbereda eleven inför 
hälsobesöket 

Att anpassa miljö Att ha eleven i fokus 

Att anpassa kommunikation 

Att skapa förtroende och ge 
eleven utrymme 

Att individanpassa utan att 
göra någon skillnad på 
svenska elever och elever 
med utländsk bakgrund 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Forskningsprocessen berörs genomgående av den etiska betydelsen för arbetet genom 
att hänsyn tas till de forskningsetiska principernas huvudkrav (Kjellström, 2012). 
Forskningsetiska principer används för att bevara deltagares autonomi och integritet och 
beskrivs utifrån informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Enligt informationskravet har deltagare i forskningsprojekt informerats om 
syftet med studien samt vilka villkor som gäller för deltagande. De har även upplysts om att 
deltagandet är frivilligt samt att de får avsluta sin medverkan när de önskar. Angående 
samtyckeskravet har deltagare rätt att bestämma över sin egen medverkan och forskaren ska 
inhämta samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). Skolsköterskorna i studien har fått information 
genom missivbrev, se Bilaga B samt självständigt lämnat samtycke att delta genom att svara 
på enkäten. De har även fått information om att de har möjlighet att avsluta sin medverkan 
fram till dess att enkäten skickats in. Konfidentialitetskravet innebär att avidentifiera 
personuppgifter och förvara dessa uppgifter obehöriga från utomstående (Vetenskapsrådet, 
2011). Alla personuppgifter som i aktuellt forskningsprojekt berör skolsköterskors 
mailadresser skyddas och behandlas enligt Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) och 
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400). Nyttjandekravet innebär att insamlad 
information endast får användas för forskningens ändamål och inte användas eller lånas ut 
för annat syfte. Insamlade personuppgifter får heller inte användas för beslut eller åtgärd 
som kan komma att påverka den enskilda personen utan samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). 
Enkätdata och kontaktuppgifter till skolsköterskorna i studien har sparats på en extern 
hårddisk och nyttjas endast av behöriga. Därefter kommer dokumenten förvaras inlåsta i 
ett brandsäkert kassaskåp på Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd på Mälardalens 
Högskola under minst tio år efter den sista publikationen av insamlade data. Det större 
projekt som detta examensarbete är en del av är godkänt av Etikprövningsnämnden i 
Uppsala (Dnr 2016/560). 
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7 RESULTAT 

Resultatet beskriver skolsköterskornas arbetssätt för att främja delaktighet hos elever med 
utländsk bakgrund 6–19 år vid hälsobesök.  

7.1 Att arbeta elevcentrerat utifrån elevens behov och bakgrund 

Att skolsköterskorna arbetar elevcentrerat utifrån elevens behov och bakgrund för att främja 
delaktighet framkommer av att de anpassar hälsobesöket efter elevens behov och bakgrund 
genom Att förbereda hälsobesöket och Att ha eleven i fokus. 

7.1.1 Att förbereda hälsobesöket 

Skolsköterskornas arbetssätt för Att förbereda hälsobesöket innehåller: Att ha kunskap om 
den elev som kommer till hälsobesöket och Att förbereda eleven inför hälsobesöket. 

Skolsköterskornas beskrivningar av att ha kunskap om den elev som kommer till 
hälsobesöket innehåller att läsa elevens journal och att samtala med övrig personal på skolan 
som har kontakt med eleven. Ibland tar de även in kunskap genom att prata med elevens 
föräldrar. Skolsköterskorna beskriver att de, när det gäller elever med utländsk bakgrund, 
lyssnar mer noggrant till deras bakgrund. De berättar att de är öppna för kulturella 
skillnader, arbetar medvetet med eventuella fördomar och respekterar elevens kultur. De 
beskriver att de söker kunskap genom att ta reda på information om elevens bakgrund som 
kultur, språkkunskaper, modersmål, hemland, religion och hälsa. Angående elevens kultur, 
hemland och religion beskriver skolsköterskor att de även använder internet som 
kunskapskälla. De inhämtar även kunskap under och efter hälsobesöket för att fortsätta lära 
känna eleven. I följande citat beskriver skolsköterskorna att informationen de får fram 
hjälper dem att förbereda sig för elevens unika behov: 

”Jag samlar information från barnets pedagoger om hur samarbetet med barn och 

vårdnadshavare är. Hur språkkunskaperna är och om det är något särskilt jag skall tänka på i 

bemötandet eller funderingar gällande barnets hälsotillstånd.” (Deltagare enkätundersökning) 

Att skolsköterskorna förbereder eleven innehåller att ge eleven information om kommande 
hälsobesök, dess syfte och hur det går till. De beskriver att de ger denna information för att 
eleverna ska vara förberedda inför hälsobesöket. Information kan ges på olika sätt som 
muntligt, skriftligt, i grupp eller individuellt. Skolsköterskorna beskriver att de vid skriftlig 
och muntlig information använder det material som finns översatt till elevens modersmål. 
Finns ingen sådan information tillgängligt skickas den svenska versionen hem. I dessa fall får 
eleven information om syftet med hälsobesöket och dess tillvägagångssätt vid dess 
genomförande när tolk finns på plats. Skolsköterskorna kan informera om hälsobesöket i 
grupp och sedan till eleven individuellt, eller så sker informationen endast i början på 
terminen i grupp eller endast till eleven individuellt. Skolsköterskorna beskriver att de till 
elever med utländsk bakgrund förklarar mer noggrant angående hälsobesökets syfte för att 
undvika missuppfattningar och förvissar sig om att informationen gått fram. I följande citat 
beskrivs hur information till elever med utländsk bakgrund kan ges: 
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”Jag förvissar mig mer noggrant om att informationen jag ger går fram. Jag förklarar mer 

noggrant syftet med undersökningarna för att inga missuppfattningar skall uppstå.” 

(Deltagare enkätundersökning) 

7.1.2 Att ha eleven i fokus 

Skolsköterskornas arbetssätt för Att ha eleven i fokus innehåller: Att anpassa miljön, Att 
anpassa kommunikation, Att skapa förtroende och ge eleven utrymme och Att 
individanpassa utan att göra skillnad på svenska elever och elever med utländsk bakgrund. 

Skolsköterskorna beskriver att de anpassar miljön för att göra hälsobesöket mer avslappnat. 
Dessa anpassningar sker efter de förutsättningar som finns och innefattar att de tänker på 
hur de placerar sig i rummet: att sitta bredvid eleven istället för mittemot för att undvika 
känsla av förhör, att de sitter i samma nivå och att de har stolar till alla som är med under 
hälsosamtalet. De ser även till att ha pyssel tillgängligt för de minsta eleverna. 
Skolsköterskorna beskriver dock att de önskar mer möjligheter att anpassa miljön och göra 
den mer avslappnad. I följande citat beskrivs hur miljön i rummet kan anpassas:  

” Om det är en ensam ungdom försöker jag sätta mig snett bredvid istället för mitt emot. Dels 

för att jag tycker det blir mindre som ett förhör då och dels för att de ska kunna följa med i 

mitt material. Om det är en familj jag pratar med ser jag till att ha stolar för alla och pyssel till 

de minsta så även de har något att göra under tiden. Önskar dock att detta skulle kunna göras 

bättre ändå genom tex en mer avslappnad miljö.” (Deltagare enkätundersökning) 

Skolsköterskorna beskriver att de anpassar kommunikationen genom att de ställer frågor 
beroende på individen och dennes ålder. Elevens bakgrund och kultur kan också påverka 
vilka frågor skolsköterskorna ställer. Kommer eleven från ett land där könsstympning 
förekommer ställs frågor om det. När skolsköterskorna anpassar kommunikation innefattar 
det även att använda hjälpmedel. Förutom kroppsspråk och översättningsprogram används 
bilder och material översatt till elevens modersmål. De använder även tolk. Vid akuta och 
spontana besök när tolk inte kan användas för att kommunicera med eleven beskriver 
skolsköterskorna att de tar hjälp från andra elever eller skolpersonal om eleven samtycker till 
det. Skolsköterskorna beskriver att de också anpassar sitt svenska språk med syfte att hamna 
närmre elevens språkkunskaper. De använder en lättare svenska för att eleven ska förstå. 
Skolsköterskorna beskriver att de har återkommande samtal och följer upp det eleven har 
sagt. Att vara tydlig och klar i kommunikationen och inte förutsätta att eleven förstår och vet 
vad som ska hända beskriver skolsköterskor i följande citat: 

”Ett vänligt och varmt bemötande, klar kommunikation och att förklara, inta anta att de vet 

hur det går till eller att jag förstår allt.” (Deltagare enkätundersökning) 

Att skapa förtroende och ge eleven utrymme beskriver skolsköterskorna att de gör genom att 
bekräfta eleven, visa sin omtanke och vara intresserad av eleven. De är närvarande i mötet, 
lyhörda och har ögonkontakt. Skolsköterskorna beskriver att de pratar direkt till eleven när 
fler personer ingår i hälsobesöket. Detta för att visa eleven, vårdnadshavare och tolk att 
eleven är huvudpersonen. Skolsköterskorna väljer att se på eleven, svara på elevens frågor 
först och pratar till eleven innan de pratar med vårdnadshavare. Även när tolk är närvarande 
beskriver skolsköterskorna att de pratar direkt till eleven. Att vara ärlig, lugn, positiv och glad 
beskrivs skapa förtroende och ge eleven utrymme i relationen. Skolsköterskorna beskriver att 
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de även är hjälpsamma och professionella. När skolsköterskorna inte kan hjälpa eleven lotsar 
det eleven vidare till rätt stöd och kontakter. Att vara tillgänglig beskriver de som att ha 
dörren öppen och att visa sig på raster och klassrum. Skolsköterskorna beskriver att de även 
kan vara tillgängliga utanför skoltid via mail och sociala medier.  

Skolsköterskorna avsätter mer tid när hälsobesök rör elever med utländsk bakgrund. Detta 
eftersom det tar längre tid när tolk är med på besöket men också för att ge eleven mer 
utrymme och tid att samtala. Skolsköterskorna beskriver att de väntar in eleven vid 
hälsobesök genom att bland annat ge mer tid att svara på frågor och inte visa om de är 
stressade. Eleven ges utrymme när de samarbetar med eleven genom att fråga om lov och att 
låta de vara med i beslut som rör dem. Beslut som de kan få vara med och fatta är om tolk 
behövs under besöket, om de vill ta av sig tröjan för ryggundersökning eller om hälsobesöket 
ska delas upp till två besök. I följande citat beskriver skolsköterskorna att elever får vara med 
och diskutera om lösningar som rör deras förväntningar och önskemål:  

” Lyssna in hur eleven tänker och vill. Samtala kring hur vi kan lösa ev 

förväntningar/önskningar så eleven blir delaktig och känner att de fått varit med i processen.” 

(Deltagare enkätundersökning) 

Att skolsköterskorna individanpassar hälsobesöket utan att göra någon skillnad på svenska 
elever och elever med utländsk bakgrund innehåller att de utgår från olika föreskrifter och 
riktlinjer vilka beskrivs vara elevhälsans basprogram, vaccinationsprogram, 
barnkonventionen och skolhälsovårdens riktlinjer. Dessa används inför och under 
hälsobesök med alla elever. Skolsköterskorna beskriver att de kan använda sig av 
hälsoformulär som eleverna får fylla i innan ett hälsobesök som sedan ligger till grund för 
hälsobesöket men att de även individanpassar frågor efter eleven. De har elevcentrerade 
samtal med alla elever, de behandlar och bemöter alla lika och är tillgänglig för alla. 
Skolsköterskorna beskriver att när de ser eleverna som enskilda individer och möter alla 
unika behov och önskningar oavsett elevens bakgrund bidrar de till att inte göra skillnad. I 
följande citat beskriver skolsköterskorna att det kanske kan vara betydelsefullt med en 
uppföljning av hälsobesöket med elever som har en utländsk bakgrund: 

”Här gör jag ingen skillnad bland elever utan är lyhörd för vad som sägs innan besöket, under 

och efter. Kanske borde jag en extra gång följa upp besöket bland utländska elever efteråt för 

att höra mig för om elevens behov uppfylldes. Kom jag på nu!” (Deltagare enkätundersökning) 

8 DISKUSSION 

Avsnittet är uppdelat i tre delar: Resultatdiskussion diskuterar fynd från resultatet, 
Metoddiskussion redogör för metodförfarandet och slutligen avslutas avsnittet med 
Etikdiskussion som diskuterar etiken i examensarbetet.  
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8.1 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen kommer fynd från resultatet att diskuteras utifrån det 
vårdvetenskapliga perspektiv som används i examensarbetet: Skolsköterskornas kulturella 
kompetens, Skolsköterskornas hälsofrämjande arbetssätt och Skolsköterskornas arbetssätt 
för att främja delaktighet. Resultatet relateras även till tidigare forskning. 

8.1.1 Skolsköterskornas kulturella kompetens 

Kulturell kompetens är en pågående process och skolsköterskors önskan att i sitt arbete utgå 
från elevernas kulturella kontext genom medvetenhet, kunskap, färdigheter och möten 
(Campinha-Bacote, 2002). I resultatet beskriver skolsköterskorna i examensarbetet att de 
förbereder hälsobesöket genom att ha kunskap om den elev som kommer till hälsobesöket. 
Det kan kunna tyda på en kulturell medvetenhet om deras efterforskningar sker av en 
medvetenhet om att utländsk bakgrund och kultur kan påverka elevernas hälsa. Kulturell 
kunskap hos skolsköterskorna kan också urskiljas när de söker kunskap om den som kommer 
till hälsobesöket genom att de läser igenom journalen, samtalar med övrig personal, tar reda 
på elevens behov och bakgrund, modersmål, hemland och kultur. Det framkommer inga 
tillräckliga beskrivningar som visar skolsköterskornas kulturella färdigheter att förstå 
kulturens inverkan på hälsa. Även om det inte överensstämmer alldeles med definitionen av 
kan det ändå förstås som att skolsköterskorna har kulturell färdighet i deras eftersträvan att 
söka kunskap om elevens bakgrund. Kulturella möten innehåller att möta personer från olika 
kulturer och innebär att förförståelse om en kultur kan förändras och att nya kunskaper och 
insikter om en kultur kan ta form (Campinha-Bacote, 2002). Kulturella möten är en naturlig 
del i skolsköterskornas arbete och när de tar reda på kunskap om den elev som kommer till 
hälsobesöket är de öppna för kulturella skillnader, arbetar medvetet med eventuella 
fördomar och respekterar elevens kultur. Detta kan även relateras till skolsköterskornas 
kulturella önskan som i elevsammanhang handlar om deras genuina vilja att vara kulturellt 
kompetenta. Den kulturella kompetensen äger rum i samspelet mellan konstrukten i den 
pågående processen (Campinha-Bacote, 2002). 

8.1.2 Skolsköterskornas hälsofrämjande arbetssätt 

I examensarbetet framkommer att skolsköterskorna arbetar elevcentrerat utifrån elevens 
behov och bakgrund genom att förbereda hälsobesöket och att ha eleven i fokus. Att arbeta 
elevcentrerat kan förstås som att arbeta barncentrerat vilket innebär att ha ett barnfokus och 
bedöma barnets kompetens i relation till det unika barnet och inte utifrån allmän kompetens 
hos barn (Coyne, Söderbäck & Hallström, 2016). Arbetssättet innebär även ett erkännande av 
barns rätt att delta i vården angående frågor och beslut som rör dem (Coyne et al., 2016; 
UNICEF, 2009). Skolsköterskorna i examensarbetet beskriver att eleven i relationen är 
huvudperson genom att skolsköterskorna skapar förtroende och ger eleven utrymme. Detta 
kan förstås vara ett elevcentrerat hälsofrämjande arbetssätt. Skolsköterskorna beskriver en 
individanpassning som även kan förstås utifrån Rädda barnens (2014) beskrivning av att alla 
barn ska ses som individer och inte enbart som en del av en grupp. Det kan förstås som en 
medvetenhet hos skolsköterskorna att elevens hälsa präglas av individuella förutsättningar 
som rör olika socioekonomiska förhållanden (Helgertz & Persson, 2015) och därför behöver 
hälsobesök anpassas efter den elev som kommer till hälsobesöket. Förutsättningar för att 
erhålla kvalité på elevcentrerat arbete utifrån elevens behov och bakgrund innefattar inte 
bara ett åtagande av skolsköterska. Det krävs även stöd från ledning genom utbildning och 
ekonomi för att förhindra att arbetssättet blir ett ideal (Coyne et al., 2016). 
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Skolsköterskorna i examensarbetet beskriver att skapa förtroende och ge eleven utrymme 
som ett arbetssätt som kan förstås vara hälsofrämjande och bidra till jämlikhet och 
delaktighet. Skolsköterskorna i detta examensarbete nämner inte sin erfarenhet även om de i 
medelvärde har 9.1 år som yrkeserfarenhet som skolsköterska. Det kan vara betydelsefullt om 
skolsköterskor har lång yrkeserfarenhet för att arbeta hälsofrämjande (Bodén et al., 2013; 
Golsäter et al., 2010; Holmström et al., 2013).  

Olanders (2003) begrepp befolkningsindividualisering, att främja och bevara befolkningens 
hälsa parallellt med den enskilda individens hälsa, förstås som ett hälsofrämjande arbetssätt. 
Det kan urskiljas när skolsköterskorna i examensarbetet beskriver att de förbereder eleven 
inför hälsobesöket. Detta sker då utifrån deras befolkningsuppdrag när de förbereder alla 
elever. Samtidigt arbetar de elevcentrerat utifrån elevens behov och bakgrund och gör en 
individinriktad insats genom att variera sitt sätt att förbereda eleven inför hälsobesöket, att 
ha eleven i fokus och att anpassa kommunikation och att anpassa miljö.  

8.1.3 Skolsköterskornas arbetssätt för att främja delaktighet 

Resultatet visar en motstridighet i skolsköterskornas beskrivningar. De beskriver att de 
individanpassar hälsobesöket utan att göra någon skillnad på svenska elever och elever 
med utländsk bakgrund samtidigt som de beskriver att de gör särskilda åtgärder för att möta 
elever med utländsk bakgrund genom att bland annat anpassa kommunikation. Detta kan 
förstås som att göra lika för alla är det som bidrar till jämlik och rättvis vård. Samtidigt är det 
inte möjligt eftersom eleverna är unika var för sig med olika behov och därför behöver olika 
stöd för sin hälsa och utveckling. Ibland är det otydligt om arbetssätten de beskriver är 
specifikt för elever med utländsk bakgrund eller om det gäller alla elever. Motstridigheten 
som framkommer i resultatet kan förstås som att skolsköterskornas formella och kliniska 
kulturella kompetens är otillräcklig som tidigare forskning visar angående sjuksköterskor 
inom barnhälsovård (Berlin et al., 2008; Berlin et al., 2006; Johansson et al., 2016) och att 
de saknar riktlinjer, stöd och hjälp för att bemöta elever med utländsk bakgrund på samma 
villkor som elever med svensk bakgrund (Berlin et al., 2006). Kompetensutbildning i 
kulturell kompetens bidrar till en motiverad personalgrupp att lära sig mer om olika kulturer 
(Paez et al., 2008) och kan förbättra kulturell kunskap, medvetenhet och färdigheter 
angående omvårdnadsåtgärder (Berlin et al., 2010; Dabney et al., 2016). Resultatet 
innehåller delar där det kan förstås som att skolsköterskorna behöver utbildning inom 
kulturell kompetens när de beskriver att de individanpassar hälsobesöket utan att göra 
någon skillnad på svenska elever och elever med utländsk bakgrund. Kulturell kompetens 
kan bidra till att reducera risk för ojämlik vård och kan bidra till att främja delaktighet för 
barn med utländsk bakgrund (Berlin et al., 2010). Det kan bidra till säker vård och främja 
hälsa (Cai, 2016; Samarasinghe et al., 2010; Kwong, 2009). Hälsa kan då främjas hos både 
individen och hos individen i ett familjesammanhang (Samarasinghe et al., 2010; Tavallali et 
al., 2014). 

Motstridigheten kan även relateras till begreppet befolkningsindividualisering (Olander, 
2003). När skolsköterskorna beskriver att de inte gör någon skillnad på svenska elever och 
elever med utländsk bakgrund kan det förstås som en befolkningsinriktad insats. De 
beskriver att de utgår från föreskrifter och riktlinjer, har elevcentrerade samtal med alla 
elever, behandlar alla lika och är tillgänglig för alla. Samtidigt blir det en individinriktad 
insats eftersom de arbetar elevcentrerat utifrån elevens behov och bakgrund. 
Skolsköterskorna beskriver att de ser eleverna som individer och möter alla unika behov och 
önskningar oavsett elevens bakgrund. För att möta eleven efter dess behov och bakgrund 
behöver skolsköterskorna förbereda hälsobesöket för sig själv som skolsköterska genom att 
ha kunskap om den elev som kommer till hälsobesöket. Det kan förstås som att 
skolsköterskorna har ett barnperspektiv och sätter sig in i elevens situation (Socialstyrelsen, 
2016).  
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Att ha eleven i fokus kan förstås som att skolsköterskorna ser till barnets perspektiv, lyssnar 
på eleven och låter det komma till tals vilket är ett arbetssätt som bidrar till delaktighet 
(Socialstyrelsen, 2016). Det arbetssättet kan främja delaktighet genom att eleven får 
möjlighet att kommunicera i samtalet under förutsättningar baserade på dennes behov och 
bakgrund. I hälsobesöket har elever möjlighet att diskutera sin hälsa med sin skolsköterska 
(Socialstyrelsen, 2016). Att ha eleven i fokus innehåller att anpassa kommunikation och att 
anpassa miljö vilket kan förstås motverka asymmetri i relationen när eleven ges möjlighet att 
medverka under samma förutsättningar sett utifrån elevens behov vid hälsobesök med 
skolsköterskan. När eleven deltar under samma förutsättningar och har samma medvetenhet 
om hälsobesöket som skolsköterskan utjämnas asymmetrin (Golsäter, 2014; Harder, 2014; 
Holmström et al, 2013). När skolsköterskorna minskar risken för asymmetri kan det främja 
elevens delaktighet eftersom maktförhållandet balanseras och eleven ges utrymme vid 
hälsobesök. Elever kan ha möjlighet att ta mer plats när det känner att de är huvudperson i 
hälsobesöket. Skolsköterskorna i examensarbetet beskriver att de skapar förtroende och ger 
eleven utrymme när de samarbetar med eleven genom att fråga om lov och att låta dem vara 
med i beslut som rör dem. Emersons och Lloyds (2017) studie bekräftar att barn uppskattar 
när de får uttrycka sina åsikter och bli tagna på allvar. De vill känna sig delaktiga i sitt 
sammanhang och önskar ha möjligheter att påverka. 

För elever med utländsk bakgrund som kan ha svårt att finna sin position i skolan och 
samhället kan dessa hälsobesök hos skolsköterskan utgöra ett stöd (Jansson & Drevenhorn, 
2015). Att skapa förtroende och ge eleven utrymme vid hälsobesök kan främja delaktighet 
hos elever med utländsk bakgrund genom att de vågar lita på sin skolsköterska och vill 
samtala och öppna sig. Arbetssättet kan främja delaktighet genom att elever vet om att de är i 
fokus och att hälsobesöket är för dem. Skolsköterskorna förbereder också hälsobesöket 
genom att förbereda eleven inför hälsobesöket som kan förstås utifrån ett 
barnrättsperspektiv, att eleven har rättigheter vid beslut eller åtgärder som gäller dem 
(Regeringskansliet, 2014). Att skolsköterskorna i detta examensarbete förbereder eleven kan 
främja delaktighet genom att eleven har kunskap om det som kommer ske och bland annat 
förberett sig med eventuella frågor. Tidigare forskning beskriver strategier i hälsobesök för 
att göra elever mer aktiva i hälsosamtalen (Golsäter et al, 2012; Golsäter et al, 2014). 
Strategierna kan hjälpa skolsköterskorna att främja elevernas autonomi och delaktighet vid 
hälsobesök och därmed dess hälsa och utveckling. Skolsköterskorna i examensarbetet 
beskriver vad de gör för att främja delaktighet hos elever med utländsk bakgrund men inte 
mer ingående hur de gör. Kulturell kompetens kan bidra till skolsköterskornas färdigheter att 
främja delaktighet hos elever med utländsk bakgrund vid hälsobesök (Dabney et al., 2016; 
Krajic et al., 2005). För att utveckla denna förmåga kan det vara angeläget att 
skolsköterskorna även reflekterar kring vad de gör och vilka strategier de använder sig av. 
Det kan vara betydelsefullt att skolsköterskor utvecklar sin kulturella kompetens och 
integrerar denna i sitt hälsofrämjande arbetssätt för att främja delaktighet hos elever med 
utländsk bakgrund. 

Resultatet kan ha påverkats av att skolsköterskorna innehaft kännedom om studiens syfte att 
studera deras arbetssätt för att främja delaktighet hos elever med utländsk bakgrund. De kan 
ha svarat på enkäten så som de tror förväntats av dem. Det kan betyda att skolsköterskorna 
inte gör det de säger sig göra. 

8.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod innefattar kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet för 
att bedöma trovärdighet (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs, 2014). I detta 
examensarbete är det dessa begrepp som kommer att diskuteras i det följande. 
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Att avgöra examensarbetets tillförlitlighet innebär att bedöma hur tillförlitliga data är utifrån 
design, urval och datainsamling. För att uppnå tillförlitlighet gällande arbetets design 
behöver syftet vara nåbart och besvaras (Elo et al., 2014). Syftet för detta examensarbete var 
att beskriva skolsköterskors arbetssätt för att främja delaktighet hos elever 6–19 år med 
utländsk bakgrund vid hälsobesök. Detta examensarbete ingår i ett större forskningsprojekt 
vilket medförde att datainsamlingsmetod var vald på förhand och inte kunde justeras inom 
ramen för examensarbetet. Designen var beskrivande där öppna frågar i en enkät analyserats 
med kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008). En kvalitativ beskrivande design är 
relevant när personers erfarenheter ska studeras för att få en djupare förståelse (Henricson & 
Billhult, 2012) och ansågs lämplig för skolsköterskornas svar på enkätens öppna frågor.  

Examensarbetets urval ska bestämmas utifrån studiens syfte för att anses tillförlitligt (Elo & 
Kyngäs, 2014). Urvalet innebar ungefär en fjärdedel (n~643) av samtliga yrkesverksamma 
skolsköterskor i Sverige (n~2000). För att en undersökning ska anses tillförlitlig behövs hög 
svarsfrekvens. Traditionellt sett ligger en acceptabel svarsfrekvens mellan 70–75 % (Billhult 
& Gunnarsson, 2012). Den förväntade svarsfrekvensen för denna studie var 55% baserat på 
information från tidigare webbaserade undersökningar som riktats till samma yrkeskategori 
(Tell, Olander, Anderberg & Sanmartin Berglund, 2016). I examensarbetet ingår endast 
deltagare som svarat på utskick nummer ett. Deltagarna som svarade på enkäten i utskicket 
var endast 117 skolsköterskor. I kvalitativa studier ska urvalet vara varierat (Henricson & 
Billhult, 2012). Angående kön kunde tillräcklig variation inte uppnås vilket kan härledas till 
att de flesta skolsköterskorna i Sverige är kvinnor. När det gäller skolsköterskornas ålder och 
yrkeserfarenhet fanns dock variationer. Den tillgängliga tiden för att färdigställa 
examensarbetet är begränsad. Hade det funnits utrymme att vänta in fler svar från ytterligare 
enkätutskick är det möjligt att svarsfrekvensen stigit och variationen på deltagarnas kön varit 
större.  

När studenter vid Jönköpings University använt sig av enkäten som strukturerad 
intervjuguide för att testa enkätens innehållsvaliditet bidrog detta till att minimera risken för 
att frågorna i enkäten skulle leda till missuppfattningar (Gunnarsson & Billhult, 2012). Detta 
är dock svårt att mäta. De öppna frågorna som använts för datainsamling är baserade på 
tidigare forskning om barns delaktighet, skolsköterskors strategier och arbetssätt (Golsäter, 
Enskär & Harder, 2014; Olander, 2003). Detta kan förstås som att behålla en struktur inom 
ramen för skolsköterskors arbete och säkerställa tillförlitlighet angående datainsamling för 
att besvara syftet. Skolsköterskornas svar är kortfattade vilket kan bero på brist på tid att 
avsätta till enkäten, att frågorna varit för känsligt utformade, att de inte har förstått frågorna 
eller att de inte har förstått relevansen av längre utformade svar. Det kan även bero på andra 
orsaker som till exempel vald datainsamlingsmetod. Enskilda intervjuer med möjlighet till 
följdfrågor kunde ha bidragit till ett mer djupgående resultat. 

Ett resultats giltighet handlar om kategoriernas rimlighet (Elo et al., 2014) och är därför 
beroende av den som hanterat materialet. Förförståelse, dvs. kunskap, värderingar och 
erfarenheter, påverkar alltid analysprocessen. Att reflektera över sin förförståelse är därför 
nödvändigt (Priebe & Landström, 2012). En reflektion under arbetets gång är tidigare 
erfarenhet av att som elev ha haft en betydelsefull och välfungerande relation med 
skolsköterskan. Det kan därför ha varit bra att frågorna varit förutbestämda och att det 
funnits möjlighet att diskutera analysen av skolsköterskornas svar med handledaren för att 
minimera risken att resultatet speglar egna erfarenheter. Att ha varit ensam med detta 
examensarbete kan påverka resultatens giltighet.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan användas i andra 
sammanhang än det som är aktuellt för detta examensarbete (Elo et al., 2014). Danielson 
(2012) menar att resultat från en kvalitativ innehållsanalys inte kan generaliseras men att det 
kan vara överförbart till liknande sammanhang. Examensarbetets resultat kan vara 
överförbart till andra verksamheter där personal möter barn med utländsk bakgrund för att 
bidra till att främja delaktighet i mötet. 
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8.3 Etikdiskussion 

Examensarbetet har utgått från de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet 
(2011). Skolsköterskornas mailadresser som kan röja deras identitet har skyddats och 
behandlats enligt Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) och Offentlighets- och sekretesslagen 
(SFS, 2009:400) genom att endast nyttjats av behöriga på en extern hårddisk. Etiska 
principer och lagar har följts för att undvika att deltagarna utnyttjas, skadas eller såras 
(Kjellström, 2012). 

Urvalet av deltagare har varit en ungefär en fjärdedel av alla yrkesverksamma skolsköterskor 
i Sverige vilket ger ett rättvist urval då de valts ut för sitt yrke och inte för att de inte kan säga 
ifrån eller varit lättåtkomliga (Kjellström, 2012). Det är möjligt att de som har svarat på 
enkäten har svårt att säga ifrån eller varit lättåtkomliga men de har inte strategiskt valts ut. 
De skolsköterskor som fått enkäten mejlad till sig är de vars ansvarig för elevhälsans 
medicinska insats i kommunen har sagt ja till att enkäten skickas ut. Skolsköterskorna har 
sedan haft möjlighet att självständigt ta beslut om sin medverkan vilket ingår i 
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Att ansvarig för elevhälsans medicinska insats 
beslutat om tillåtelse att skicka ut enkäten kan dock ha bidragit till att skolsköterskor som 
hade önskat vara med inte fått möjlighet till detta. I resultatavsnittet har citat valts ut som 
inte redogör för en specifik situation för att minimera risk att enskild person utsätts för 
igenkänning. Detta bidrar till att konfidentialitet upprätthålls (Kjellström, 2012).  

Ett etiskt problem som kan ha uppkommit under examensarbetet är webbenkätens 
utformade frågor. Har frågorna varit känsliga eller formulerade på så vis att skolsköterskorna 
inte har förstått frågorna på rätt sätt så är det ett etiskt problem (Kjellström, 2012). Svaren på 
en del frågor har varit kortfattade vilket kan vara på grund av svårigheter att förstå frågan 
eller att den varit för känslig för deltagaren.  

Detta examensarbete kan bidra till ökad kunskap om skolsköterskors arbetssätt för att främja 
delaktighet hos elever 6–19 år med utländsk bakgrund. Nyttan bedöms överväga de risker 
som studien kan medföra deltagarna. 

9 SLUTSATSER 

Resultatet visar att skolsköterskorna arbetar elevcentrerat utifrån elevens behov och 
bakgrund genom att förbereda hälsobesöket och genom att ha eleven i fokus. I resultatet 
framkommer att skolsköterskorna arbetar i elevernas kulturella kontext utifrån konstrukten 
medvetenhet, kunskap, färdigheter och möten. En kulturell önskan kan urskiljas när 
skolsköterskorna visar en vilja att vara kulturellt kompetent genom att ta reda på information 
om den elev som kommer till hälsobesöket och är öppna för kulturella skillnader, arbetar 
medvetet med eventuella fördomar och respekterar elevens kultur. I resultatet framkommer 
en motstridighet. Skolsköterskorna i examensarbetet beskriver att de behandlar alla elever 
lika oavsett elevens bakgrund men att de samtidigt gör särskilda åtgärder när de möter elever 
med utländsk bakgrund för att främja deras delaktighet. Ibland är det otydligt om 
arbetssätten de beskriver är specifikt för elever med utländsk bakgrund eller om det gäller 
alla elever. Det kan bero på avsaknad av reflektion över sitt arbetssätt men kan även innebära 
att skolsköterskornas formella och kliniska kulturella kompetens är otillräcklig. 
Motstridigheten i resultatet relateras även till begreppet befolkningsindividualisering. När 
skolsköterskorna beskriver att de inte gör någon skillnad på svenska elever och elever med 
utländsk bakgrund kan det förstås som en befolkningsinriktad insats. De beskriver att de 
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utgår från föreskrifter och riktlinjer, har elevcentrerade samtal med alla elever, behandlar 
alla lika och är tillgänglig för alla. Samtidigt blir det en individinriktad insats när de arbetar 
elevcentrerat utifrån elevens behov och bakgrund. Begreppet befolkningsindividualisering 
kan också förstås när skolsköterskorna beskriver att de förbereder eleven genom information 
om kommande hälsobesök, dess syfte och hur det går till. Det arbetssättet kan också 
motverka asymmetri i relationen när eleven ges möjlighet att medverka under samma 
förutsättningar sett utifrån elevens behov. Skolsköterskornas kulturella kompetens och 
hälsofrämjande arbetssätt kan hjälpa skolsköterskorna att främja elevens delaktighet vid 
hälsobesök. För att utveckla den förmågan ytterligare kan det vara betydelsefullt att 
skolsköterskorna reflekterar djupare kring vad de gör och vilka strategier de använder sig av. 
Det kan vara betydelsefullt att skolsköterskor utvecklar sin kulturella kompetens och 
integrerar den kulturella kompetensen i sitt hälsofrämjande arbetssätt för att främja 
delaktighet hos elever med utländsk bakgrund. För det behöver skolsköterskorna erbjudas 
kompetensutbildning inom kulturell kompetens. 

10 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Resultatet utgår från svar utan djup som följd av vald datainsamlingsmetod. För att kunna 
beskriva skolsköterskors arbetssätt att främja delaktighet hos elever med utländsk bakgrund 
6–19 år kan det vara betydelsefullt att göra intervjustudier och använda sig av följdfrågor 
eller att använda observationsstudier. Det kan då ge en större möjlighet att utveckla hur 
skolsköterskor faktiskt går tillväga för att främja delaktighet vid hälsobesök hos elever med 
utländsk bakgrund. Gör skolsköterskor det de säger sig göra? Det skulle kunna resultera i ett 
djupare resultat där fler slutsatser kan dras. Det framkommer i resultatet viss kulturell 
kompetens hos skolsköterskor. Kulturell kompetens var inte syftet med examensarbetet och 
förslag till vidare forskning kan därför vara att undersöka i vilken utsträckning kulturell 
kompetens finns hos skolsköterskor. Ett annat område är att ta reda på hur skolsköterskor 
uppfattar och förstår begreppet kulturell kompetens och eller begreppet delaktighet. 
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BILAGA A. ANALYSMATRIS 

 

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Generisk 
kategori 

Huvud-
kategori 

”Jag samlar information 
från barnets pedagoger 
om hur samarbetet med 
barn och vårdnadshavare 
är. Hur 
språkkunskaperna är och 
om det är något särskilt 
jag skall tänka på i 
bemötandet eller 
funderingar gällande 
barnets hälsotillstånd.” 

Att läsa 
igenom 
journal 
och/eller 
samtala med 
övrig personal. 
 

Att ha kunskap 
om den elev 
som kommer 
till 
hälsobesöket 

Att förbereda 
hälsobesöket 

Att arbeta 
elevcentrerat 
utifrån 
elevens 
behov och 
bakgrund   

”Både till föräldrar och 
barn - skriftligt och 
muntligt samt ånyo 
muntligt till barnen när 
besöket startar.” 

Att ge både 
skriftlig och 
muntlig 
information 
 
Att upprepa 
information 

Att förbereda 
eleven 

” Om det är en ensam 
ungdom försöker jag 
sätta mig snett bredvid 
istället för mitt emot. 
Dels för att jag tycker 
det blir mindre som ett 
förhör då och dels för att 
de ska kunna följa med i 
mitt material. Om det är 
en familj jag pratar med 
ser jag till att ha stolar 
för alla och pyssel till de 
minsta så även de har 
något att göra under 
tiden. Önskar dock att 
detta skulle kunna göras 
bättre ändå genom tex en 
mer avslappnad miljö.” 

Att sätta sig på 
samma nivå 
 
Att önska en 
avslappnad 
miljö 

Att anpassa 
miljö 

Att ha eleven 
i fokus 

” Förberett samtal 
används telefontolk, vid 
akuta besök visar med 
kroppsspråket. Ibland tas 
hjälp av annan elev som 

Att använda 
hjälpmedel 

Att anpassa 
kommunikation 



2 

talar samma språk om 
det inte är intima, 
känsliga undersökningar 
och att det känns ok för 
dem själva.” 
” Lyssna in hur eleven 
tänker och vill. Samtala 
kring hur vi kan lösa ev 
förväntningar/önskningar 
så eleven blir delaktig 
och känner att de fått 
varit med i processen.” 

Att vara 
närvarande 
och lyssna 
 
Att samarbeta 
med eleven 
 

Att skapa 
förtroende och 
ge eleven 
utrymme 

”Alla hälsobesök 
anpassas individuellt 
utifrån det enskilda 
barnet.” 

Att 
individanpassa 
alla besök 

Att 
individanpassa 
och inte göra 
någon skillnad 
på svenska 
elever och 
elever med 
utländsk 
bakgrund 
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