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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Andelen unga med psykosomatiska besvär har drastiskt ökat, skolåldern är en 

påfrestande tid och det leder till förhöjd risk för psykisk ohälsa. Tidigare forskning har visat 

att skolsköterskan har en unik och utmanande roll att upptäcka och hjälpa elever med 

psykisk ohälsa. Barker och Buchanan-Barker ger i Tidal-modellen, som utgör studiens 

teoretiska referensram, kan ge stöd till sjuksköterskan att genom elevens livsberättelse och 

livsproblem möjliggöra återhämtningsprocessen. Syfte: Att beskriva hur skolsköterskor och 

elever ser på skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa. Metod: Semistrukturerade 

intervjuer med sex elever samt fem skolsköterskor. Data analyserades utifrån Graneheim och 

Lundmans metod för innehållsanalys. Resultat: Skolsköterskornas erfarenheter av arbetet 

med psykisk ohälsa presenteras som att upptäcka och möta psykisk ohälsa bland eleverna, 

att vilja arbeta mera förebyggande och att samarbeta för eleven. Elevernas syn på 

skolsköterskans arbete visar sig i att kunna samtala om psykisk ohälsa och att 

skolsköterskan är mer närvarande. Slutsats: Hälsosamtalets betydelse och innebörd skiljer 

sig mellan skolsköterskan och eleven. Arbetet är inte personcentrerat utan styrt av riktlinjer 

och kompetensbeskrivningar. Eleven förbises i arbete med psykisk ohälsa. För att stärka 

elevens möjlighet till återhämtning, behöver skolsköterskan tid, kompetens och ett gott 

samarbete med andra professioner. 

 Nyckelord: Elev, kvalitativ innehållsanalys, livsproblem, psykisk ohälsa, skolsköterska.  

  



ABSTRACT 

 

Background: It has been found that young people with psychosomatic health problems 

have increased dramatically, school age is a stressful time and this leads to an increased risk 

of mental ill health. Previous research has shown that the school nurse has a unique and 

challenging role in detecting and helping pupils with mental ill health. In the Tidal model, 

which is the theoretical frame of the study, Barker and Buchanan-Barker provide support to 

the nurse through the student's life story and life problems to enable the recovery process. 

Purpose: The purpose of this degree project is to how school nurses and pupils view the 

school nurse's work with mental ill health. Method: Semistructured interviews with six 

pupils and five school nurses. Data was analyzed based on Graneheim and Lundman's 

method for content analysis. Results: The school nurses' experiences of working with 

mental ill health are presented as discovering and meeting mental ill health among pupils, 

wanting to work preventively and to collaborate for the pupil. The pupils' view of the school 

nurse's work is reflected in the desire to create opportunities to convey mental ill health and 

to wish for a more present school nurse. Conclusion: The meaning and signification of the 

health conversation differ between the school nurse and the pupil. The work is not person-

centered but guided by guidelines and skills descriptions. The student is overlooked in 

working with mental ill health. In order to strengthen the student's opportunity for recovery, 

the school nurse needs time, skills and a good collaboration with other professions. 

 Keywords: Pupil, qualitative content analysis, life problems, mental ill health, school nurse 
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1 INLEDNING 

Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård möter patienter i alla åldrar. Många 

patienter i vuxen ålder som vi träffat har berättat om problem som uppkommit under 

skoltiden. Utifrån barn och ungas psykiska ohälsa kan följande kopplas till 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan med inriktning psykiatrisk vård. De 

ska ansvara för att personer med psykisk ohälsa får möjlighet till god vård och hälsa på lika 

villkor. Sjuksköterskans arbete ska vara hälsofrämjande och preventivt på individ, grupp och 

samhällsnivå. Personer med psykisk ohälsa ska ges insatser för att bibehålla och stärka egen 

förmåga till återhämtning och egenvård. Barnens perspektiv ska beaktas och vara en grund 

för sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 

2014). 

Skolåldern är en påfrestande tid, flera förändringar rent utvecklingsmässigt men också 

påfrestningar som kommer med det krav som finns i samhället och skolan. Skolsköterskan 

har en unik roll i att upptäcka och hjälpa elever med psykisk ohälsa. Vi intresserar oss för 

ämnet psykisk ohälsa i skolmiljö då vår kliniska erfarenhet är att många av patienterna 

kunnat få hjälp tidigare om någon funnits där och uppmärksammat deras behov. Psykisk 

ohälsa är ett stigmatiserat ämne och kan många gånger vara svårt att prata om. Därför vill vi 

även belysa elevernas erfarenheter och förväntningar på skolsköterskans arbete med psykisk 

ohälsa i skolan då detta område är sparsamt undersökt, enligt tidigare forskning. Utifrån vår 

utbildning till specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård vill vi med detta arbete kunna 

påverka barn och ungas möjligheter till stöd och hjälp med sin psykiska hälsa under skolåren. 

Vi vill inte möta vuxna patienter mer som berättar om att hjälp inte fanns för deras psykiska 

ohälsa under skolåren.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras först psykisk ohälsa ur ett livsvärldsperspektiv samt beskrivning av 

vad Elevhälsan är. Vidare presenteras den forskning som finns kring elevers psykiska ohälsa 

samt skolsköterskans arbete kring ämnet. 

2.1 Psykisk ohälsa ur ett livsvärldsperspektiv 

Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp som omfattar psykiska besvär och psykisk 

sjukdom. Psykisk sjukdom omfattar symtom där kriterier för diagnos uppfylls. 



2 

Diagnoskriterierna delas in i två diagnossystem ICD (International Classification of Diseases 

och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (Folkhälsomyndigheten, 

2019a). Dock kan inte psykisk hälsa sägas vara frånvaro av psykisk sjukdom. Detta har 

beskrivits av flera personer inom vårdvetenskapen. Psykisk ohälsa och hälsa måste ses ur ett 

helhetsperspektiv där utgångspunkten i vårdandet sker utifrån människans livsvärld 

(Jormfeldt, 2019). Begreppet livsvärld har beskrivits av flera, filosofen Maurice Merleau-

Ponty menade att människan finns i världen som en levd kropp men också i en speciell tid 

och ett rumsligt och relationellt sammanhang. I detta ingår personlig utveckling och egna 

erfarenheter vilket aldrig kan tas ifrån en människa. Alltså begreppet omfattar både ett 

förflutet och en framtid (Wiklund Gustin, 2019). I livsvärlden skapas människans 

livsberättelse. Hälsa i ett livsvärldsperspektiv handlar om livskvalitet där människans egen 

självkänsla och självförtroende har en betydande roll snarare än psykiska symtom. 

Människan behöver stöd i att hantera livets motgångar, utnyttja egna resurser och få vara 

delaktig (Jormfeldt, 2019). 

2.2 Elevhälsa 

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola ska ha Elevhälsan tillgänglig. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

För tidigare nämnda insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog 

och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas 

behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsan i skolan ska arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande med elevernas hälsa både fysisk och psykisk (SFS 

2010:800).  

2.2.1 Skolsköterskans ansvar 

Skolsköterskan ska uppvisa en förmåga i att planera, genomföra och utvärdera elevernas 

hälsobesök samt vaccinationsprogram. Skolsköterskan ska visa förmåga att bedöma och 

värdera hinder, samt möjligheter för användning av informationsverktyg som 

kommunikationsmedel i hens omvårdnadsarbete. Skolsköterskan ska kunna visa förmåga att 

med helhetssyn på eleven skapa åtgärder utifrån relevant evidensbaserad vetenskap, 

samhälleliga och etiska aspekter (Högskolan Skövde, 2019). Särskilt i detta arbete ska FN:s 

konvention om mänskliga rättigheter (konventionen om barns rättigheter) beaktas (Unicef, 

2020).  

Skolsköterskor inom Elevhälsan har två huvudsakliga ansvarsområden, hälsoundersökning 

och vaccinationer. Skolsköterskan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, 

främja fysisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet handlar om att 

minska risken för ohälsa samt minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorerna för eleven. 

Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från kunskapen om vad som orsakar ohälsa 
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och vilka faktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbildningens mål 

(Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

2.2.2 Samarbete med andra aktörer 

Samarbete mellan Elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin, BUP sker när behov 

föreligger. I mer än 40 år har BUP varit en självständig specialitet. Det kliniska arbetet 

förutsätter samverkan med barn- och skolhälsovården, skolpersonal, socialtjänsten, 

habiliteringen och allmänmedicin. Problematiken som barn och ungdomar remitteras till 

BUP för kan oftast effektivt åtgärdas, men utan hjälp föreligger risk för framtida problem 

som kronisk psykisk sjukdom, arbetslöshet, missbruk, socialt utanförskap och kriminalitet 

(Gillberg, 2015). Psykisk ohälsa bland barn och unga leder till sämre skolprestationer. Vanligt 

förekommande besvär är sömnproblem, känsla av ensamhet, ångest, självföraktning, 

skuld/skam, rädslor, självdestruktivt beteende, suicidtankar och svårigheter i affektkontroll 

(Cullberg, 2006). För skolsköterskan ställer detta höga krav på kompetens, bemötande och 

hantering av elevernas problematik som kan förekomma under skolgången. I 

samhällsdebatten idag diskuteras om skolhälsovården ska omorganiseras. Om 

skolsköterskans uppdrag ska överflyttas till BVC (barnavårdscentral). Detta utifrån att BVC 

sjuksköterskan har mer kompetens kring barns utveckling samt har en god kännedom om 

familjen då de varit med sedan födseln (SVT nyheterna, 191201). Flera kommuner har börjat 

anställa specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård till Elevhälsan. Detta är 

redan något som är väletablerat i bland annat Norge (Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 

2017). Behovet av psykiatrisk kompetens efterfrågas i skolan. Skolsköterskan har en central 

roll i att fånga upp barn och ungas mående då de följer eleverna under lång tid. Det saknas 

dock rutiner och kompetensbeskrivning kring arbete med psykisk ohälsa för skolsköterskan 

(Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017). 

2.3 Psykisk ohälsa bland elever på högstadiet 

Sedan 1980 har andelen unga med psykosomatiska besvär fördubblats. 50 % av alla 15-

åringar i Sverige rapporterar dessa problem. Folkhälsomyndigheten rapporterar olika 

faktorer som påverkar varför unga idag mår psykiskt sämre. Bristande funktioner i skolan är 

en av dessa faktorer. Försämrade skolprestationer och stress relaterat till skolarbetet, 

påverkar ungdomarnas psykiska hälsa negativt (Folkhälsomyndigheten, 2019b; Rosvall, 

2019). Tidigare forskning har visat att mag-, rygg- och huvudvärk har kopplingar till psykisk 

ohälsa (Borgman, Ericsson, Clausson & Garmy, 2020). Torres-Ferrus m.fl. (2019) framhåller 

att huvudvärk har påverkan på livskvaliteten, och levnadsvanor hos unga. Osunda 

levnadsvanor har en direkt koppling till sämre skolresultat. Tidigare har skolsköterskor 

beskrivit smärtproblematik som ett tredimensionellt fenomen i skolan. Att det grundar sig i 

sociala, fysiska och psykosociala faktorer hos eleven (Høie m.fl., 2017). För skolsköterskan är 

det utmanande att avgöra ursprunget till problematiken (Golsäter, Nilsson & Wigert, 2019). 

Ökningen av tonåringar som tar analgetika för mag-, rygg- och huvudvärk har visat sig ha ett 

direkt samband till mobbning. Det är högst angeläget att skolsköterskan utreder orsaken till 

smärttillståndet, användandet av analgetika tenderar att övergå till alkoholmissbruk om 
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hjälp uteblir (Rosvall & Nilsson, 2016b; Garmy, Hansson, Vilhjálmsson & Kristjánsdóttir, 

2019). Unga flickor har beskrivet att en normal tonårstid är som en berg- och dalbanan 

(Larsson, Sundler & Ekebergh, 2013). Med de påfrestningar som kommer under tonåren så 

ökar risken för psykisk ohälsa. Under 2017 fick 48 500 barn en psykiatrisk diagnos satt av 

specialiserad öppen- eller slutenvård (psykiatrin), i denna siffra ingår ej diagnoser satta av 

primärvården. 77 % av flickor fyllda 15 år uppger att de är missnöjda med livet 

(Folkhälsomyndigheten, 2019c). Garmy, Berg och Clausson (2015) undersökte ett 

förebyggande program för depression på högstadieskolor. Utfallet var positivt, skolan är rätt 

arena för att förebygga och nå många i arbete för en god psykisk hälsa (Corrieri m.fl., 2014). 

Tidigare forskning har påvisat olika sociala- och könstypiska skillnader bland elever som mår 

psykiskt dåligt. Ellertsson, Garmy och Clausson (2017) påvisar att elevers psykiska ohälsa 

visat en viss förbättring i jämförelseåren 2005 och 2015. Dock noterades ingen förbättring i 

högriskområden där den psykiska ohälsan hade försämrats. Med högriskområden menar 

författarna socialt utsatta områden med hög arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap. Det 

är av största vikt att ha resurser i dessa områden för att förhindra att den psykiska ohälsan 

ökar ytterligare. Det ses också skillnader mellan kön. I Lyyra, Välimaa och Tynjälä (2018) och 

Ellertsson m.fl. (2017) bekräftas att flickor och pojkar söker skolsköterskan för olika besvär. 

Flickor söker för huvudvärk, magsmärtor och sociala problem. Pojkar däremot söker för 

idrottsskador och sår. Ensamhet och utanförskap står bakom de fysiologiska och 

psykologiska symtomen (Lyyra m.fl., 2018). Detta är en viktig faktor vid upptäckten av 

psykisk ohälsa, vilket Dina och Pajalic (2014) också påvisat i deras studie. Det är vanligt att 

elever söker skolsköterska upprepande gånger för somatiska bekymmer när den 

bakomliggande orsaken handlar om psykisk ohälsa. Hena, Leung, Clausson och Garmy 

(2019) visar på att konsumtionen av smärtlindrande medel är väsentligt högre hos dem med 

depressiva symtom. Skolsköterskor upplever att flickor har mer psykiska besvär jämfört med 

pojkar. Att göra program för att förbättra psykisk ohälsa könsindelat är inte att föredra. 

Flickorna känner sig utpekade. Skolsköterskorna har dock mycket svårt att nå pojkarna kring 

ämnet psykisk ohälsa. Men könsneutrala program fungerar bäst. Viktigt är att 

könsstereotypiska antaganden behöver medvetandegöras, enligt Rosvall och Nilsson (2016a). 

2.4 Att arbeta med psykisk ohälsa som skolsköterska 

En av de viktigaste grundstenarna i skolsköterskans arbete är den trovärdiga relationen 

mellan eleven och skolsköterskan (Rosvall & Nilsson, 2016a; Nilsson m.fl., 2016). Det finns 

olika sätta att arbeta kring detta men Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär (2010) påvisar 

att hälsosamtalet är ett tillfälle att skapa en relation mellan skolsköterska och elev. Det är 

betydelsefullt att få elevens bild av sin situation och utifrån denna se olika problem och 

behov. Hälsosamtalet sker vart tredje läsår och är ett viktigt tillfälle att upptäcka psykisk 

ohälsa hos eleven (Dina & Pajalic, 2014; Golsäter m.fl., 2010). Golsäter, Sidenvall, Lingfors 

och Enskär (2011) framhåller att hälsoenkäten som eleverna fyller in inför hälsosamtalet är 

en viktig komponent för att sondera terrängen kring elevens mående. Larsson, Björk, 

Ekebergh och Johansson Sundler (2014) påtalar behovet av att skolsköterskan skall vara 

flexibel och lyhörd, att hen ska möta eleven där hen befinner sig. Ha tid att lyssna och ge 
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eleven utrymme att berätta sin historia och sina besvär. Författarna förordar utformning av 

exempelvis frågeformulär med öppna frågor. Genom ett sådant arbetssätt kan skolsköterskan 

arbeta hälsoförebyggande. Golsäter m.fl. (2010) framhåller att elever önskar att 

skolsköterskan arbetar personcentrerat för att de ska kunna nyttja hens kompetens till fullo. 

Fundamentet i personcentrerad vård beskrivs av Ekman m.fl. (2011) som att lyssna till 

personens berättelse, etablera ett partnerskap som genererar i en gemensam individuell 

vårdplan. I skolsköterskans kompetensbeskrivning framgår att hen ska arbeta 

personcentrerat. I detta arbete förutsätts att eleven och/eller dess vårdnadshavare ses som 

expert på sin situation. Den personcentrerade vården ska beakta elevens behov med respekt 

för dennes önskemål och värderingar (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

2.4.1 Hinder och förutsättningar 

Det finns flera faktorer enligt tidigare forskning som hindrar skolsköterskan från att arbeta 

med psykisk ohälsa. Arbetsuppgifterna är för många, det saknas tid och många 

skolsköterskor har deltidsanställningar. Det finns intresse av att arbeta med psykisk ohälsa 

men arbetet förutsätter utbildning och kostnaden för implementering av program att 

använda kliniskt är för höga varpå implementering uteblir (Bohnenkamp Haak m.fl., 2019). 

Skolsköterskor upplever en oro att arbeta med elever med psykisk ohälsa, men arbetet ger 

dem möjlighet till att utvecklas både personligt och yrkesmässigt (Jönsson, Maltesam, 

Bengtsson & Garmy, 2019). En annan faktor som påverkar skolsköterskans arbete med 

psykisk ohälsa är personalbrist (Littler, 2019). För att kunna påverkar och aktivt arbeta med 

elevers psykiska hälsa krävs samarbete med kollegor och andra aktörer. Har skolsköterskan 

ett gott samarbete med lärarna blir också kontakten med eleverna bättre (Littler, 2019; 

Pryjmachuk m.fl., 2011). Golsäter, Nilsson och Wigert (2019) menar att skolsköterskan inte 

har tid att möta eleven när den söker för sina problem. En relation och förståelse uteblir. För 

att stötta skolsköterskan i bedömningar behövs samarbete med lärare, rektorer, kompisar 

och föräldrar. Även fysiskt upplever sig skolsköterskan hindrad i sitt arbete. Deras 

mottagningar ligger ofta avsides på skolan vilket påverkar deras upplevelse av att vara 

tillgänglig (Pryjmachuk m.fl., 2011; Skundberg-Kletthagen & Larsen Moen, 2017). Att vara 

tillgänglig för eleverna är av stor betydelse för att kunna arbeta förebyggande med psykisk 

ohälsa, enligt Skundberg-Kletthagen och Larsen Moen (2017). De menar att det var viktigt att 

fånga upp elever där mobbning förekommer, samt se elever med dåligt självförtroende och 

stress relaterat till studieresultat. För att ha möjlighet att göra detta krävs tillgänglighet så 

som en öppen dörr. Är tillgängligheten stor kan problem som sömnstörningar, nedstämdhet, 

kompisrelationer hanteras av skolsköterskan. Detta skapar bättre förutsättningar för en god 

psykisk hälsa senare under skolgången. 

2.4.2 Samarbete med föräldrar 

Det är viktigt att inkludera familjen. Elevens mående påverkas av skilsmässa, missbruk, våld 

i hemmet och psykisk ohälsa bland familjemedlemmar (Skundberg-Kletthagen & Larsen 

Moen, 2017). Dock kan skolsköterskan ibland vara motvilliga till att bjuda in föräldrarna 

utifrån det tidskrävande arbete detta medför och att uppgiften upplevs som svår. 
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Skolsköterskan är redan överöst med andra arbetsuppgifter så som vaccinationer, 

hälsosamtal samt tjänstgöring på deltid, så tiden finns inte (Pryjmachuk m.fl., 2011; Dina & 

Pajalic, 2014). Skolsköterskan upplever det som värdefullt att ha föräldrarna med vid 

hälsoundersökningar för då kan föräldrarna ge sin bild av elevens mående. Skolsköterskorna 

uppfattar också att föräldrarna upplever att deltagande är givande för dem. I forskningen av 

Kelly och Coughlan (2019) beskrivs att föräldrar till barn med psykisk ohälsa upplever en 

hopplöshet i att inte kunna hjälpa sina barn. Skolsköterskan anser att relationerna mellan 

föräldrar, kompisar, skolan och samhället runt barnet påverkar elevens hälsa. 

Självbestämmande och kontroll ansåg föräldrarna var viktigt i barnets resa till återhämtning.  

2.4.3 Författarnas förförståelse 

Vi träffar i kliniskt arbete patienter som kan redogöra för psykisk ohälsa, redan under 

skolåren. Skolsköterskan har en viktig roll, i att upptäcka psykisk ohälsa bland elever i 

skolmiljön. Vi anar att det kan finnas en risk för bristande kunskap och erfarenhet hos 

skolsköterskorna varpå psykisk ohälsa blir ett svårhanterat problem. Det finns stigmatisering 

och rädsla kring psykisk ohälsa och detta kan bidra till att frågorna inte lyfts. I 

skolsköterskans kompetensbeskrivning framgår det att hen ska arbeta personcentrerat. Vi 

anar att detta kan vara svårt när det gäller elevers psykiska ohälsa då det finns både rädslor 

och stigmatisering kring ämnet. 

2.5 Teoretisk referensram 

Vi har valt Tidal-modellen (Barker & Buchanan-Baker, 2005) som teoretisk referensram för 

detta examensarbete, då denna passar bra in i arbetet med barn och ungdomars psykiska 

ohälsa. Tidal-modellen är en teori om återhämtning vid psykisk ohälsa, eller rättare sagt vid 

livsproblem som teorin vill kalla det. Detta synsätt är lämpligt med barn och ungdomar som 

mår dåligt, att kalla det livsproblem istället för psykisk ohälsa, som kan upplevas mer laddat 

och stigmatiserande. Teorin vill fokusera på människan istället för sjukdomen, att genom 

personens livsberättelse, låta hen återerövra sitt liv. Genom ett aktivt lyssnande, vara nyfiken 

och låta personen berätta, inriktar samtalet på personens problem och hur det påverkar 

möjligheten att leva ett vardagligt, meningsfullt och integrerat liv. Stora som små problem 

som kan uppkomma under skolåren är viktiga delar i livsvärlden. Tidal-modellen med dess 

pedagogiska innehåll skapar förutsättningar för att låta eleven berätta om hens livsproblem 

vare sig det rör sig om kompisrelationer, självskadebeteende eller nedstämdhet. Teorins 

åtaganden och grundidén med återhämtning ger förutsättningar för ett meningsfullt och 

effektivt arbetssätt för skolsköterskan. I Tidal-modellen har Baker och Buchanan-Barker 

(2005) beskrivit 10 antaganden som utgör grunden i den relation som skapas mellan 

personen som behöver stöd och den person som ska tillgodose stödet. Vi har valt fyra 

antaganden som symboliserar relationen mellan skolsköterskan och eleven, dessa är; Att bli 

en lärjunge, Ge tid som gåva, Att utveckla genuin nyfikenhet och Forma nästa steg. Dessa 

diskuteras i resultatdiskussionen i relation till vårt resultat som framkommit i analys av data. 

Vi valde att låta teorin påverka utformandet av intervjuguiden (Bilaga D). Detta i frågan om 

psykisk ohälsa som livsproblem vilket Barker och Buchanan- Barker (2005) vill kalla det. Vi 
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önskade avdramatisera begreppet psykisk ohälsa för eleverna och valde därför teorins 

begrepp livsproblem i frågorna.  

3 PROBLEMFORMULERING 

Vid genomgång av forskningsläget kring skolsköterskans arbete kring psykisk ohälsa 

återfinns en positiv inställning till detta arbete. Dock finns flera faktorer som motverkar 

arbetet. Återkommande är att elever tenderar att söka skolsköterskan för somatiska besvär 

och att det är av största vikt att utröna om annan problematik ligger bakom. Detta är 

utmanade då skolsköterskan upplever sig ha en kunskapsbrist inom psykiatrisk vård. Det 

pågår en ständig förändring i samhället och psykisk ohälsa kryper ner i åldrarna. Hur kan 

skolsköterskan bidra till att förhindra elevers psykiska ohälsa?  I de riktlinjer och 

kompetensbeskrivningar som skolsköterskan har är fortfarande psykisk ohälsa knappt 

formulerat. Kan den specialiserade sjuksköterskan inom psykiatrisk vård bidra till stöd för 

skolsköterskan och på vilket sätt?. Tidigare forskning har visat att skolsköterskor med 

specialistutbildning med inriktning psykiatrisk vård känner sig mer trygga i att arbeta med 

psykisk ohälsa i skolan. I Norge anställer Elevhälsan sjuksköterskor med specialistutbildning 

inom psykiatrisk vård, diskussion förs i Sverige om skolsköterskans uppdrag ska övergå till 

BVC. Skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa verkar vara i en förändringsprocess.  

Tidigare forskning, i huvudsak från andra länder och andra discipliner, har påvisat att 

kunskap om psykisk ohälsa och arbete med detta från skolsköterskan ger större möjligheter 

att påverka elevernas studieresultat och framtida psykiska hälsa. Samtidigt är forskningen i 

Sverige kring skolsköterskors och elevers erfarenheter just kring psykisk ohälsa begränsad. I 

genomgång av det som finns har vi funnit studier som knyter an till området men inte är 

direkt specifikt. Detta styrker att just detta examensarbete behöver göras.  

Det händer att elever blir remitterade till BUP. Det saknas samarbete mellan skolsköterskan 

och BUP, vilket blir en faktor som motverkar arbetet med psykisk ohälsa i skolan. Det är 

utmanande för skolsköterskan att arbeta enligt de riktlinjer som finns och samtidigt möta en 

enskild elevs behov.  

Att utgå ifrån  Tidal-modellen i arbetet med elevers psykiska ohälsa tror vi kan skapa 

förutsättningar för skolsköterskan att arbeta personcentrerat. Därför väljer vi teorin som 

referensram i detta examensarbete. Teorin låter eleven vara expert på sin situation och 

skolsköterskans aktiva lyssnande på livsberättelsen ger möjlighet för eleven att återerövra sitt 

liv och återhämta sig från sina unika livsproblem. En ambition är att nyttoeffekten av detta 

examensarbete kan bli att synliggöra elevernas syn på skolsköterskans arbete med psykisk 

ohälsa samt vilka förväntningar de har i mötet med hen. Detta i relation till skolsköterskans 

syn på sitt arbete med psykisk ohälsa.  Resultatet av detta arbete kan på så vis komma att 

ligga till grund för förändringsarbete i Elevhälsan och/eller påvisa behov av samarbete med 
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specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård vilket skulle kunna bidra med stöd till 

skolsköterskan i hens arbete med psykisk ohälsa.  

4 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur skolsköterskor och elever ser på 

skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa.  

Examensarbetet söker svar på följande frågeställningar: 

 Vilka utmaningar beskriver skolsköterskorna i sitt arbete med psykisk ohälsa? 

 Vilka förväntningar har eleverna på mötet med skolsköterskan relaterat till psykisk 

ohälsa? 

5 METOD 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras vald design samt beskrivning av metoden för 

datainsamling. Under urval beskrivs hur deltagarna till detta examensarbete rekryterades 

och hur själva datainsamlingen skedde. Metoden för hur data sedan analyserats av respektive 

författare presenteras och avslutningsvis beskriver vi vår etiska hållning genom processen av 

detta examensarbete.  

5.1 Design 

Examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats (Priebe & Landström, 

2017). För att få kunskap om människors erfarenhet av något så är intervju en god 

insamlingsmetod (Dahlberg, 1997). Vår ansats är att beskriva synen på skolsköterskans 

arbete med psykisk ohälsa utifrån elevers och skolsköterskors perspektiv. Utifrån dessa 

beskrivningar relaterar vi de båda perspektiven till varandra för att få en samlad kunskap om 

hur de olika perspektiven av skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa ser ut. Utifrån detta 

passar en kvalitativ design med induktiv antas (Henricson & Billhult, 2017). Vi har i enlighet 

med Bidstrup Jörgensen (2012) dock låtit den teoretiska referensramen påverka designen, i 

utformandet av intervjuguiden (Bilaga D). Teorins livsproblem fick ta plats i utformandet av 

frågorna till eleverna för att få reda på elevernas erfarenhet av psykisk ohälsa som 

livsproblem. I analysprocessen har inte den teoretiska referensramen använts utan 
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återkommer i diskussionen för att skapa en djupare förståelse av resultatet och knyta 

samman de båda perspektiven från skolsköterskorna och eleverna.  

5.2 Urval 

En förfrågan om att genomföra examensarbetet skickades till berörda chefer för deltagarna 

(Bilaga A). Urvalet av skolsköterskor var ändamålsenligt (pureposeful sampling), urvalet av 

elever var ett bekvämlighetsurval (convenience sampling) (Danielson, 2017a). Rektor ansåg 

tillsammans med oss författare att urvalet av elevrådsrepresentanter var en god idé då 

arbetet avser ett känsligt ämne, och risk kunde förekomma att deltagandet begränsades på 

grund av detta. Totalt nio stycken skolsköterskor fanns att tillgå i vald kommun i 

Mellansverige. Nio stycken elever tillfrågades om att delta, vilka tillhörde en annan kommun 

än skolsköterskorna. Data insamlades från fem skolsköterskor och sex stycken elever (Tabell 

1 och 2). Samtliga deltagare fick muntlig och skriftlig information i form av missivbrev med 

tillhörande samtyckesblankett (Bilaga B & C). Skolsköterskorna kontaktades genom 

telefonsamtal, efter att verksamhetschefen för Elevhälsan hade godkänt att vi fick genomföra 

vårt examensarbete. De fick då möjligheten att ställa frågor och sedan bokades en tid under 

deras arbetstid som passade dem. Fem skolsköterskor valde att deltaga. Vid intervjutillfället 

samlades det skriftliga samtycket in. Eleverna uppmanades att visa missivbrevet för sina 

vårdnadshavare, två kopior skickas med utifall vårdnadshavarna inte lever i samma hushåll. 

Eleverna informerades om att telefonkontakt skulle tas med samtliga vårdnadshavare för att 

försäkra författarna om att eleverna förstått syfte med studien samt svara på eventuella 

frågor som uppkommit. Eleven fick sedan ta med det skriftliga samtycket från 

vårdnadshavare samt själva skriva under samtyckesblanketten. Deltagarna gavs betänketid, 

en vecka om deltagandet. Åsa intervjuade eleverna och Tobias skolsköterskorna. 

 

Tabell 1 Översikt över urval av elever 

 

Inklusionskriterier Tillhör årskurs åtta 

Elevrådsrepresentant 

Exklusionskriterier Behov av tolk 

Antal deltagare 6 st (9 st tillfrågades) 

Kön 4 st flickor 

2 st pojkar 
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Tabell 2 Översikt över urval av skolsköterskor 

 

Inklusionskriterier Legitimerad sjuksköterska med minst 1 års 

erfarenhet av arbete som skolsköterska 

Exklusionskriterier - 

Antal deltagare 5 st (9 st tillfrågades) 

Kön Kvinnor: 5 st 

Män: 0 st 

Ålder 47 – 52 år 

Yrkeserfarenhet som skolsköterska 1,5 – 18 år 

Medelvärde: 11 år 

Vidareutbildning Distrikssjuksköterskor:3 st 

Specialistsjuksköterskor inpm psykiatrisk vård: 1 

st 

 

5.3 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med enskilda intervjuer. Det användes en semistrukturerad 

intervjumetod, där ett antal frågor var bestämda och ställdes till alla deltagarna, men där den 

inbördes ordningen och följdfrågorna inte var givna på förväg (Dahlberg, 2014). Vi hade 

emellertid formulerat ett antal följdfrågor till stöd om det behövdes vid intervjun. 

Intervjuguiden (Bilaga D) testades och godkändes av handledare innan intervjuerna 

påbörjades (Dahlberg, 1997). Vi använde mobiltelefoner för inspelning av intervjuerna utan 

överföring till lagringsutrymme. Intervjuerna transkriberades av författarna i direkt 

anslutning till genomförd intervju. Detta för att allt som sades i intervjun skulle komma med 

och inte tolkas om. Detta förordar Polit och Beck (2017). Att författaren själv transkriberar 

fyller också en funktion i att fånga de uttryck som också sker i samspelet mellan författare 

och deltagare, ansiktsuttryck, känslor, gester (Danielson, 2017a).  Efter transkribering 

raderades de inspelade intervjuerna. Intervjuerna med skolsköterskorna skedde på 

skolsköterskornas arbetsplats, under deras arbetstid och varade mellan 35 -65 minuter. 

Intervjuerna med eleverna genomfördes på deras skola under skoltid. Intervjuerna varade 

mellan 13–22 minuter. Ett enskilt rum användes för intervjuerna där vi ej blev störda. Vid 

intervjuerna gav vi inledningsvis en kort presentation om oss själva, om studiens syfte, 
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tidsram och innehåll. Deltagaren informerades om möjligheten att avbryta intervjun om hen 

önskar utan att ange skäl. De transkriberade intervjuerna har förvarats på en USB-sticka som 

är lösenordskyddad. Utskrivet material förvarades av författarna, frånskilt från den kodade 

listan där namn på deltagarna går att spåra till respektive intervju. Den kodade listan 

förvarades i låst kassaskåp hos den ena författaren. Data har förvarats på sådant sätt att det 

endast varit författarna som haft tillgång till dem. Även handledaren har fått ta del av 

materialet vilket deltagarna blivit informerade om. Data kommer att förvaras enligt MDH´s 

riktlinjer om författarna avser att publicera examensarbetet.  

5.4 Analys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Vi har enskilt läst transkriberingarna i sin helhet upprepande gånger för att 

sedan genomföra processen som Graneheim och Lundmans (2004) menar låter författarna 

se innehållet på ett nytt sätt. Enskilt har vi analyserat data, plockat ut meningsbärande 

enheter som svarat mot vårt syfte i de olika delstudierna (Tabell 3 & 4). Meningsenheterna 

har kondenserats för att sedan kodas. Kategorier och subkategorier har sedan skapats för att 

visa resultatet av intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004) menar att de är kategorierna 

som är grunden i en kvalitativ innehållsanalys.  

Tabell 3 Exempel på analysmatris över data från eleverna 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag tror att hon så 

här lyssnar, inte tar 

över eller gör om de 

på nåt sätt. Att hen 

tar hänsyn och 

lyssnar på eleven. 

Viktigt att 

skolsköterskan 

lyssnar och visar 

hänsyn. 

Att lyssna är 

viktigt.  

Att ha en god 

relation med 

skolsköterskan 

Att önska en 

mer 

närvarande 

skolsköterska.  

Om jag skulle må 

dåligt skulle jag gå 

till nån lärare. Nån 

av lärarna som jag 

tycker mer om.   

Bra relation till 

lärare skapar 

förutsättning att 

berätta om sitt 

mående.  

Relation är 

avgörande 

för att berätta 

om sitt 

mående 

Att ha en god 

relation med 

skolsköterskan 

Att önska en 

mer 

närvarande 

skolsköterska 

Många tycker att det 

är en laddad del där 

man ska vara ärlig 

mot en person som 

man aldrig träffat 

förut. 

Svårt att vara 

ärlig för någon 

man aldrig 

träffat.  

Eleven 

behöver våga 

vara ärlig 

mot skol-

sköterskan 

Att våga vara 

ärlig vid 

hälsosamtalet 

Att kunna 

samtala om 

psykisk ohälsa 
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Tabell 4 Exempel på analysmatris över data från skolsköterskorna 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Tiden begränsar 

mig, det är 

mycket fokus på 

kroppsliga 

undersökningar 

och 

vaccinationer 

Tiden begränsar 

mig 

 

För lite tid åt 

psykisk ohälsa 

Att fånga upp 

psykisk ohälsa i 

samtal 

Att upptäcka 

och möta 

psykisk ohälsa 

bland eleverna 

 

Jag har under 

mina år som 

skolsköterska 

lärt mig mycket 

Lärt mig under 

åren  

Kunskapsökning Att erfarenhet 

och utbildning 

underlättar 

arbetet 

 

Att upptäcka 

och möta 

psykisk ohälsa 

bland eleverna 

Jag skulle vilja 

gå ut mer till 

klasserna, men 

det har vi inte 

riktigt tid med 

Kan inte 

komma ut till 

klasserna pga. 

tidsbrist 

För lite tid för 

förebyggande 

 Att vilja arbeta 

mera 

förebyggande  

 

5.5 Etiska överväganden 

Utifrån de regler och föreskrifter som finns, har författarna strävat efter att förhålla sig 

neutrala genom forskningsprocessen i så väl datainsamling, analys och redovisning. 

Examensarbetet har genomgått etisk granskning, enligt högskolans rutiner. Detta 

examensarbete avser att skapa kunskap kring skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa och 

därmed förbättra förståelsen för elevers behov, synliggöra skolsköterskors arbete för att 

skapa förutsättningar för en god psykisk hälsa i skolmiljö. Då det är personer som används 

för att inhämta data kring skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa så har författarna tagit 

hänsyn till lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Författarna 

har skyddat deltagarnas respekt för eget människovärde. Alltså deltagarna har inte själva 

stått till svars för egna åsikter eller hälsoförhållanden utan examensarbetet avser att beskriva 

deltagarnas syn på skolsköterskans arbete ur generell synvinkel, alltså vilken syn har 

skolsköterskor och elever på skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa. 

Vi har genom processen tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. De fyra huvudkrav 

som Vetenskapsrådet (u.å.) beskrivit är Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Nedan beskriver vi närmare hur vi hanterat 

kraven i detta examensarbete.  
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5.6 Information- och samtyckeskrav 

Preliminärt godkännande att genomföra examensarbetet har införskaffats från skolledningen 

samt verksamhetschef för Elevhälsan, detta efter att de erhållit en skriftlig förfrågan (Bilaga 

A). Ett missivbrev gavs till samtliga deltagare (Bilaga B & C). Detta brev formulerades på ett 

lättförståeligt sätt, innehöll relevant information kring examensarbetet (syfte, genomförande, 

metod, eventuella risker för deltagaren, hur data skulle förvaras, vem som var ansvarig för 

studien samt deltagarens rätt att när denne så önskar avbryta sitt deltagande). För att 

försäkra oss om att deltagarna förstått innehållet togs telefonkontakt med berörda 

vårdnadshavare för eleverna, skolsköterskorna uppmanas att ta kontakt med författarna 

alternativt handledaren vid frågor, kontaktuppgifter fanns i missivbrevet (Bilaga B & C). 

Samtyckesblankett skickades med missivbrev till samtliga deltagare (Bilaga B & C). 

Samtyckesblankett från deltagarna förvarades i låst kassaskåp. Blanketten lämnades 

personligen av deltagare till oss författare i samband med intervjun. I missivbrevet framgick 

att deltagandet var frivilligt och att hen när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att 

ange skäl. Då eleverna var mellan 14–15 år inhämtas skriftligt samtycke från elev och 

vårdnadshavare, underskriven blankett lämnades till författaren vid 

intervjun. Författarna ansåg ej att det förelåg någon risk för beroendeställning då författarna 

ej hade kännedom om deltagarna sedan tidigare. Författarna kom att respektera deltagarens 

vilja, alltså även om vårdnadshavaren samtyckte till elevens medverkan men eleven ej ville 

var det elevens önskan som gällde (Petersen, 2012). 

5.7 Konfidentialitet- och nyttjandekrav 

Författarna avsåg att studera synen på skolsköterskornas arbete med psykisk ohälsa, alltså 

deltagarna kom inte att redogöra för egna personliga förhållanden utan beskriva erfarenheter 

av skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa samt vilka förväntningar som finns kring 

arbetet. Alltså kom data inte innehålla känsliga uppgifter. Om känsliga uppgifter framkom 

under intervjun kom dessa att behandlas enligt konfidentialitetskravet. Om eleverna skulle 

vara i behov av ytterligare stöd efter genomförd intervjun då denna kanske väckt jobbiga 

tankar kunde kontakt tas med årskursens mentor som samordnade för stöd via 

skolkuratorn. Alla data förvarades på ett säkert sätt så att information kring deltagarnas 

namn och vad de sagt inte gick att spåra till enskild deltagare, detta utifrån nyttjandekravet. 

Deltagarna erhöll kodnummer och dessa förvarades i kassaskåp, åtskilt från de 

transkriberade intervjuerna. Enskild deltagare går ej att spåra i examensarbetet. Deltagarna 

gavs betänketid (1 vecka) och stor vikt låg på frivillighet. Författarna beaktade också den 

etiska principen om att skydda deltagens frihet och självbestämmande. Datainsamlingen 

hanterades med hänsyn till personuppgiftslagen (1998:204). De data som samlats in till detta 

examensarbete har endast använts till detta arbete i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å). De som haft tillgång till data är författarna, handledaren och 

examinator under arbetets gång. Detta har samtliga deltagare informerats om både skriftligt 

via missivbrevet (Bilaga B & C) samt muntligen av oss författare i samband med intervjuerna 

(Kjellström, 2017). 



14 

6 RESULTAT FRÅN SKOLSKÖTERSKEINTERVJUERNA  

Nedan presenteras resultaten från analysen av skolsköterskeintervjuerna. För att besvara 

examensarbetets syfte och frågeställningen för eleverna, framkom under analysen tre 

kategorier och fem subkategorier (tabell 5). Kategorierna är Att upptäcka och möta psykisk 

ohälsa bland eleverna, Att vilja arbeta mera förebyggande samt Att samarbeta för eleven. 

Subkategorierna är; Att fånga upp psykisk ohälsa i samtal, Att erfarenhet och utbildning 

underlättar arbetet, Att möta olika svåra uttryck för psykisk ohälsa, Att värdesätta 

samarbete med föräldrarna, Att vara beroende av ett gott samarbete med andra 

professioner inom skolan och Att önska bättre samverkan med andra professioner utanför 

skolan. För att validera resultatet kommer citat från intervjuerna att finnas i texten. Citat 

från skolsköterskorna refereras som Intervju 1–5.  

Tabell 5 Kategorier och subkategorier för skolsköterskorna 

Kategori Subkategori 

Att upptäcka och möta psykisk ohälsa bland 

eleverna 

Att fånga upp psykisk ohälsa i samtal 

Att erfarenhet och utbildning underlättar 

arbetet 

Att möta olika svåra uttryck för psykisk 

ohälsa 

Att vilja arbeta mera förebyggande   

Att samarbeta för eleven Att värdesätta samarbete med föräldrarna  

Att vara beroende av ett gott samarbete med 

andra professioner inom skolan 

Att önska bättre samverkan med andra 

professioner utanför skolan 

 

6.1 Att upptäcka och möta psykisk ohälsa bland eleverna  

Kategorin Att upptäcka och möta psykisk ohälsa bland eleverna innehåller subkategorierna 

Att fånga upp psykisk ohälsa i samtal, som handlar om hur skolsköterskan kan finna 

förekomst av psykisk ohälsa i samtal med eleverna. Den andra är Att ha erfarenhet och 

kunskap underlättar arbetet, som visar på hur erfarenhet och utbildning påverkar möjlighet 

för skolsköterskan att bemöta och upptäcka psykisk ohälsa bland eleverna. I Att möta olika 

svåra uttryck för psykisk ohälsa beskrivs skolsköterskornas erfarenhet av att se olika tecken 

på psykisk ohälsa och hur det visar sig hos eleverna. 
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6.1.1 Att fånga upp psykisk ohälsa i samtal 

Här återspeglar skolsköterskornas erfarenheter av att psykisk ohälsa kunde framkomma 

genom samtal. Hälsosamtalet är ett unikt tillfälle då alla elever har dessa. Att de har den 

tiden avsatt, gör att de kan fokusera på den enskilde eleven. De upplevde att de inte behövde 

stressa utan att eleven får möjligheten att prata och kan lättare öppna upp sig. Samtalets 

längd berodde på hur mycket eleven hade att prata om, det kunde vara från 15 minuter till 60 

minuter. Skolsköterskorna såg samtalen som intressanta för många av eleverna hade mycket 

att berätta. De ansåg att det var ett bra tillfälle att våga fråga, ifall de misstänkte att elevens 

psykiska mående inte var bra. Genom att ställa öppna frågor ansåg de att eleverna lättare 

kunde prata om sitt mående. Att fånga upp pojkar ansågs vara svårare än flickor, de var mer 

tystlåtna angående deras psykiska mående.  

I hälsosamtalet ingår att ta vikt, längd och ett syntest. Sen pratar man om hur de har 

det och försöker se om det finns något de behöver hjälp med (3) 

Innan hälsosamtalet får eleverna fylla i en hälsoenkät och skolsköterskorna har även tillgång 

till tidigare hälsosamtal, men de ansåg att det var viktigt att var öppen och neutral i samtalet 

för att inte missa någon signal om att det förekom psykisk ohälsa. De menade att den bilden 

som kommer fram i överrapporteringen från tidigare skolsköterska behöver inte stämma, 

utan det är bättre att skapa sin egen bild av eleven. 

Jag ögnar bara igenom tidigare hälsosamtal, sen är jag mera neutral i samtalet (3) 

En viktig del i att upptäcka psykisk ohälsa bland eleverna var att kunna vara tillgänglig för 

dem. Genom att ha sin dörr öppen, visar skolsköterskan att hon är tillgänglig för eleven. 

Eleverna kan komma och samtala när de mår dåligt och skolsköterskans erfarenhet är att det 

är vanligare att de äldre eleverna kommer förbi för ett spontant samtal. Många gånger 

upplevde de att det var somatiska besvär som eleverna sökte för, så som huvudvärk och 

magont, men under samtalet visar det sig att det var psykiska besvär som var orsaken. Deras 

erfarenhet var att genom att nysta i problem, kunde orsaken till besvären framkomma. 

Att röra sig bland eleverna så mycket som möjligt, att vara tillgänglig. Dom kan 

komma med någon liten grej, men egentligen är det något annat. Det behöver inte 

vara något stort, utan de kan behöva pusta ut bara (1) 

Genom att lyssna på elever från andra kulturer lärde skolsköterskorna sig mycket och fann 

det intressant hur de hade haft det i sina hemländer. Skolsköterskorna ansåg att det många  

av dessa elever hade upplevt var traumatiskt och att många ensamkommande inte hade 

någon vuxen att vända sig till.  Denna lyhördhet för eleverna bidrog således till att 

skolsköterskorna kunde upptäcka psykisk ohälsa, och skapade också förutsättningar för att 

kunna möta den såväl genom att vara närvarande bland eleverna, som genom att inte strikt 

hålla sig till rutiner för kontroller och hälsosamtal.  

6.1.2 Att erfarenhet och utbildning underlättar arbetet 

Skolsköterskorna som inte hade tidigare erfarenhet av psykiatrisk vård, upplevde det som 

svårare att upptäcka och möta psykisk ohälsa i skolmiljön. De upplevde sig osäkra och visste 

inte hur de ska bemöta eleverna. De har fått gått utbildningar under tiden de arbetat, men de 

ansåg att det inte var tillräckligt. Genom att vara intresserad av samtalet hade de sökt sig till 
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yrket som skolsköterska, flertalet hade gått MI-utbildning (motiverande samtal) som de 

upplevde hjälpte dem i samtal med eleverna, speciellt att kunna ställa öppna frågor. 

Jag har inte tillräckliga kunskaper, vi ska ju inte behandla. Vi remitterar mycket till 

BUP och barn- och ungdomshälsan (5) 

Deras erfarenhet var att de hade lärt sig mycket under arbetets gång och de fått möjligheten 

att förkovra sig under skolloven. Att tidigare ha arbetat in psykiatrin tyckte de hjälpte till att 

upptäcka psykisk ohälsa och de kände sig då säkrare i sin roll. Att tidigare kommit i kontakt 

med psykisk ohälsa och att ha en livserfarenhet bidrog även till att de kände sig bekvämare i 

sin roll som skolsköterska och kunde lättare hjälpa eleverna. 

Jag lär mig mycket i samtalen, det jag lär mig av en elev kan vara användbart på en 

annan (4) 

Skolsköterskorna träffas med jämna mellanrum, där kände de att ett kunskapsutbyte skedde 

och kompetensen ökade. De har tidigare fått handledning som var uppskattat, det har varit 

en hjälp i besvärliga fall och att de hade lärt sig hantera sin egen frustration över att det är kö 

till BUP, avvisade remisser, orosanmälningar det inte blir något av och barn de inte får till 

skolan. Vid enstaka fall har de fått enskild handledning, för att kunna hjälpa eleven på 

optimalt vis. Det har uppskattats och hjälpt dem i arbetet med psykisk ohälsa. Att ha kunskap 

kring psykisk hälsa och ohälsa skapar förutsättningar för skolsköterskan att upptäcka och 

möta psykisk ohälsa i skolmiljö. Olika interventioner så som utbildningar och handledning 

har givit skolsköterskorna verktyg i deras arbete med psykisk ohälsa.  

6.1.3 Att möta olika svåra uttryck för psykisk ohälsa 

Hög frånvaro hos eleverna ansågs som ett tecken på psykisk ohälsa. Skolsköterskornas 

erfarenhet var att frånvaron hade ökat och det var en risk att eleverna tar det för en vana att 

vara hemma. De såg att det var viktigt att först utreda att det inte var någon bakomliggande 

fysisk sjukdom, för att sedan utreda den psykiska statusen. Det finns handlingsplaner för hur 

de hanterar hög frånvaro och deras erfarenhet var att det oftast faller väl ut. Men hög 

frånvaro är en signal om att det kan förekomma psykisk ohälsa och det är viktigt att 

skolsköterskan möte upp detta bland eleverna. Skolsköterskorna träffade på elever med 

självskadebeteende och ångestproblematik, ofta var det återkommande elever. Dessa hade 

skolsköterskorna svårt att klara av på egen hand, utan de remitterade vidare. Kunskap och 

erfarenhet är betydande för att kunna möta denna svåra problematik.  

Det är självskadebeteende, ångest och panikattacker, det är sådant jag ser i min 

vardag (2) 

Tidigare traumatiska upplevelser, låg självkänsla och kränkningar på sociala medier är inslag 

deltagarna träffade på i sitt yrke. Skolsköterskorna mötte även de som har toppbetyg som 

pressar sig till psykisk ohälsa. De söker för somatiska besvär, men det visa sig att det är 

symtom på deras stress. Skolsköterskorna ansåg att skolplanen orsakar en del problem, 

genom att det ställer höga krav på det självständiga arbetet hos eleverna. De ansåg att det var 

viktigt i deras arbete med psykisk ohälsa att anpassa skolgången till den nivån eleven är på 

och göra individuella planer som hjälper eleven att klara skolan. Om elever utvecklar psykisk 

ohälsa på grund av skolplanen, att det blir för höga mål och krav så är detta av stor betydelse 

för skolsköterskan att uppmärksamma och möta gällande hens arbete med psykisk ohälsa.  
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6.2 Att vilja arbeta mera förebyggande 

Skolsköterskornas erfarenhet av att arbeta mera förebyggande är att det inte görs tillräckligt 

mycket, det finns en önskan att göra mera, men på grund av tidsbrist hinner de inte att 

komma ut i klasserna. En av deltagarna berättade om olika program på hennes skola, där de 

pratade förebyggande om grupptryck, ”stopp min kropp” och hur man är som kompis. Att 

bjuda in olika föreläsare har också visats uppskattat, t.ex. har en transsexuell person kommit 

berättat om sitt liv för eleverna. Även inom Elevhälsoteamet, pratas det för lite om 

förebyggande arbete utan det är att lösa problem här och nu. Det som gjordes var att NPF 

(neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) anpassa klassrummen, genom lugna färger och 

enhetliga gardiner. 

Jag skulle vilja gå ut mer till klasserna, men det har vi inte riktigt tid med (4) 

Att vistas bland eleverna sågs som en bra förebyggande åtgärd, då elevernas hälsoläge kunde 

framkomma. Deltagarna framhöll att de försökte spendera så mycket tid som möjligt ute med 

eleverna. En elevvärd som vistas bland elever, har en positiv effekt och bidrar till bättre 

skolmiljö, ansåg en skolsköterska. Elevvärden får en bra relation till eleverna och det har 

visat att många elever söker upp hen om de har problem. Att arbeta mer som elevvärden 

menade skolsköterskorna skulle kunna vara en del i hens förebyggande arbete med psykisk 

ohälsa.  

6.3 Att samarbeta för eleven 

I kategorin att samarbeta för eleven i sitt yrke finns subkategorierna om att värdesätta 

samarbete med föräldrarna, där skolsköterskornas erfarenhet av att det är viktigt med ett 

gott samarbete med föräldrarna för att komma det rätta med elevernas problem. I att vara 

beroende av ett gott samarbete med andra professioner inom skolan, beskriver hur de 

upplever svårigheter i samarbetet med lärarna, och att de jobbar nära kuratorn. I att önska 

bättre samverkan med andra professioner utanför skolan, beskrivs att deras arbete 

försvåras på grund av svårigheter med samverkan med BUP och socialtjänsten. 

6.3.1 Att värdesätta samarbete med föräldrarna  

I förskolan är föräldrarna med på hälsosamtalet, där får skolsköterskor ett ansikte på dem. 

Det framkom att de kunde få en känsla av hur det stod till i familjen. Skolsköterskorna ansåg 

att ha en god kontakt med föräldrarna och föra en dialog med dem gynnar arbetet med 

eleven. Samarbete med föräldrar skapar förutsättningar för samarbete med eleven.  

Men det är viktigt att det är struktur hemma. Att de får mat och sömn. Det kan 

komma fram i samtal att barnet sitter vid datorn tills klockan ett till två på natten, då 

är det klart att de får svårt att orka med skolan (3) 

Deras erfarenhet var att föräldrar värdesatte deras åsikter och att de hörde av sig vid oro eller 

frågor. Föräldrarna kallades även till skolan vid problem, t.ex. stor frånvaro. Skolläkaren 

kunde också vara med på dessa möten för att ge mera tyngd i samtalet. Att basala behov som, 

mat och sömn blir tillgodosett i hemmet ansågs som viktigt för att eleven ska orka och 

prestera i skolan och skolsköterskan försökte få föräldrarna att dessa behov blev uppfyllda. 
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Att kunna föra en öppen dialog med föräldrarna för att tillgodose elevens behov är av största 

vikt för att eleven ska må bra. Skolsköterskornas erfarenhet var att föräldrar som inte tog till 

sig vad de sa, hade svårare att få eleven till skolan. Kontakten minskar desto ju äldre eleverna 

blir, det blir ett ställningstagande när föräldrar ska kontaktas. Samarbete med familjen är 

viktigt genom hela skolgången för att kunna skapa förutsättningar att kunna hjälpa elever 

som mår dåligt.  

Skolan har brustit några gånger när jag tycker att de skulle ha hört av sig till 

föräldrarna. Men de trodde att det var bäst för eleven att de inte hörde av sig (5) 

Det var av stor vikt att eleven godkände att kontakt skulle tas, för att inte förtroendet skulle 

brytas. Skolsköterskorna menar att de får försöka motivera eleven, men om de ansåg att det 

var viktigt så togs kontakt i alla fall. Att samarbeta med föräldrarna värdesätts högt för att 

göra gott för eleven. Dock kan detta påverka relationen mellan skolsköterskan och eleven.  

6.3.2 Att vara beroende av ett gott samarbete med andra professioner inom skolan 

Eftersom lärarna har den närmaste och mesta kontakten med eleverna, ansåg 

skolsköterskorna att de måste informeras ifall någon elev verkar mår dåligt eller har stor 

frånvaro. Samarbetet varierade mycket mellan dessa yrkeskategorier, skolsköterskornas 

erfarenhet var att lärarnas kompetens angående psykisk ohälsa var bristfällig och all personal 

borde utbildas om psykisk ohälsa för att kunna hjälpa eleverna på ett korrekt sätt. När en elev 

har problem i skolan samarbetar skolsköterskan tillsammans med läraren för att anpassa 

skolgången till elevens förmåga. Att samarbeta med andra professioner inom skolan är en 

viktig del för att skolsköterskan ska kunna arbeta med elevers psykiska ohälsa.  

Samarbetet med lärarna kunde bli bättre, att vi skulle prata samma språk (1) 

Det som uppskattades var samarbetet med kuratorn. De arbetar tätt tillsammans och hjälps 

åt att ha samtal med elever som behöver ha stöd. Erfarenheten av Elevhälsoteamet, där 

skolsköterskan, kuratorn, speciallärare, specialpedagog och biträdande rektor ingår, är att 

där diskuteras elever med problem, men det är mycket annat som tar upp mötenas tid. Att 

utgå från samma agenda när professionerna möts är viktigt för att skolsköterskan effektivt 

ska kunna arbeta för en god psykisk hälsa bland eleverna.  

6.3.3 Att önska bättre samverkan med andra professioner utanför skolan 

Skolsköterskorna remitterade vid komplicerade fall till BUP eller barn- och ungdomshälsan, 

de ansåg att kontakten försvåras av sekretessen. Deltagarna upplevde en frustration över att 

inte få reda på hur ärenden fortlöpte. Det har varit samverkansmöte för att förbättra 

samarbetet, men nya krångliga remisser upplevde de försvårade deras arbete och det gav 

dem mer arbete. Deras erfarenhet att långa kötider till BUP gjorde att eleverna fick leva i en 

ovisshet och att skolsköterskorna upplevde en vanmakt. Samverkan mellan olika inrättningar 

är viktigt för att skolsköterskan inte ska uppleva en vanmakt och för att eleverna inte ska 

fortsätta må dåligt på grund av administrativa diskussioner.  

Vi får inte veta vad BUP eller socialtjänsten gör, inom skolan är man ganska 

bakbunden. Ändå räknar dem med att vi skall göra så mycket (5) 
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När skolsköterskorna upplevde att det fanns problem i hemmet skickade de en orosanmälan 

till socialtjänsten. Deras erfarenhet är att samarbetet har blivit bättre och de upplever att det 

beror på att de numera har kontakt med samma personer. Genom att skapa en kontinuitet i 

samverkan med andra inrättningar så blir samverkan enklare. Detta är något som också 

behöver ske med BUP, enligt skolsköterskorna. De menar att för att eleverna ska få hjälp med 

den psykiska ohälsan behöver samarbetet fungera bättre än vad det gör idag. 

7 RESULTAT FRÅN ELEVINTERVJUERNA 

Nedan presenteras resultatet från analysen av elevintervjuerna. För att besvara 

examensarbetets syfte och frågeställning framkom under analysen två kategorier och fem 

subkategorier (tabell 6). Kategorierna är Att kunna samtala om psykisk ohälsa och Att 

skolsköterskan är mer närvarande. Subkategorierna är; Att våga vara ärlig vid 

hälsosamtalet, Att få förmedla sina livsproblem, Att få information, Att skolsköterskan är 

tillgänglig och Att ha en god relation med skolsköterskan.  Citat från eleverna refereras som 

Intervju A-F.  

 

 

Tabell 6 Kategorier och subkategorier för eleverna 

Kategori Subkategori 

Att kunna samtala om psykisk ohälsa Att våga vara ärlig vid hälsosamtalet 

Att få förmedla sina livsproblem 

Att få information 

Att skolsköterskan är mer närvarande Att skolsköterskan är tillgänglig 

Att ha en god relation med skolsköterskan   

 

7.1 Att kunna samtala om psykisk ohälsa 

I elevernas berättelser framkommer tydligt att de vet vad de önskar prata om utifrån området 

psykisk ohälsa, vilka möjligheter eleverna upplever att de har till att förmedla sin psykiska 

ohälsa och vad de saknar i skolsköterskans arbete. I denna kategori presenteras tre 

subkategorier som fokuserar på att visa vad eleverna önskar att de kunde få prata om och 

vilka möjligheter som finns och vad som skulle kunna finnas i skolsköterskans arbete kring 

att kunna samtala om psykisk ohälsa.   
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7.1.1 Att våga vara ärlig vid hälsosamtalet 

Under högstadiet blir alla elever kallade till ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Inför detta 

besök får eleven en hälsoenkät att fylla i. Erfarenheter eleverna har kring psykisk ohälsa vid 

detta besök är att ämnet lyfts om eleven varit ärlig och kryssat avvikande svar på enkäten. 

Eleverna framhåller en delad erfarenhet kring om denna form av att samtala om psykisk 

ohälsa är bra eller dålig, det bygger på om eleven vågat vara ärlig på blanketten. Önskar 

eleverna diskutera psykiskt mående vid besöket ligger ansvaret att lyfta ämnet på eleven. 

Detta kan vara svårt beskriver eleverna utifrån att skolsköterskan är en ny person som eleven 

ska berätta sådant som kan vara mycket svårt att prata om med någon som man inte känner.  

Svårt att vara ärlig för någon man aldrig träffat. Trots information om skolsköterskan 

så blir de otäckt att prata med hen för första gången (B)  

Att få samtala om sitt psykiska mående i mötet med skolsköterskan är viktigt för eleverna, de 

har en önskan om att kunna synliggöra och förmedla vad det faktiska problemet är. Vid 

hälsosamtalet vaccineras eleverna. Elever berättar att många har med sig en kompis relaterat 

till rädsla för injektionen. Utifrån att eleven inte blir ensam med skolsköterskan så skapas 

inget naturligt utrymme att få ta upp sitt psykiska mående. En samlad erfarenhet bland 

eleverna är att skolsköterskan inte är intresserad av att prata om psykisk ohälsa vid besöket. 

Besöket handlar mer om de praktiska göromålen med vaccination, vägning och mätning. 

Vid rutinbesöket pratar man inte om psykisk ohälsa. Man går dit för att göra de 

praktiska momenten (E) 

Eleverna berättar att det finns många elever som mår psykiskt dåligt i skolan. De önskar att 

det skulle finnas ett besök hos skolsköterskan som enbart handlade om elevens psykiska 

mående. Eleverna vill att detta besök ska vara obligatoriskt. Vid detta besök skulle det finnas 

ett underlag, som intervjufrågor. Eleverna menar att då skulle initiativet för att våga berätta 

inte ligga på eleven utan måendet skulle framkomma i svaren på frågorna skolsköterskan 

ställde.  

Men jag tror att de skulle behövas att de också fanns en rutinkontroll för att prata 

med någon. De finns inte de, utan man måste ta de steget själv om man vill prata (A) 

Eleverna beskriver att om någon elev mår dåligt psykiskt så påverkas andra. I dagsläget ser 

inte eleverna att skolsköterskan och lärarna har någon samverkan kring en elevs mående. 

Eleverna önskar att detta skulle finnas. De tror att elever som mår psykisk dåligt behöver 

göra en plan med skolsköterskan där lärarna involveras så undervisningen kan anpassas efter 

elevens mående och behov. 

Prata med eleverna, göra upp en plan för hur de ska kunna må bättre (C) 

Men då det saknas tillfälle för att prata om psykisk ohälsa som det ser ut idag så uteblir 

denna plan, därav blir det obligatoriska besök för psykisk ohälsa hos skolsköterskan viktigt, 

menar eleverna. Elevernas erfarenhet är inte att skolsköterskan och lärarna samarbetar när 

en elev mår psykisk dåligt. Detta önskar eleverna skulle förändras. Det viktigast är just att 

kunna samtala om psykisk ohälsa, det behöver komma fram så eleverna får den hjälp de 

behöver. 
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7.1.2 Att få förmedla sina livsproblem 

Denna subkategori handlar om det som eleverna önskar samtala med skolsköterskan om. 

Elevernas livsproblem och hur dessa påverkar både vardagen och skolarbetet. Eleverna erfar 

att psykisk ohälsa är vanligt förekommande i skolan. Att lyfta sina livsproblem med 

skolsköterskan är ovanligt. Detta område lyfts inte per automatik under hälsosamtalet och 

eleverna uttrycker behov av att detta behöver synliggöras. Att psykisk ohälsa är det samma 

som livsproblem är eleverna på det klara med. Livsproblem ses som allvarliga då de påverkar 

hela livet men det är svårare att upptäcka jämfört med fysisk ohälsa. Eleverna beskriver att 

under högstadiet sker både fysiologiska och psykologiska förändringar i kroppen, 

förändringar som inte eleven kan påverka. Eleverna beskriver att detta skapar olika former av 

livsproblem. Vanligast förekommande i intervjuerna är nedstämdhet, skev 

kroppsuppfattning, prestationsångest, humörsvängningar, trötthet, sömnsvårigheter och 

ensamhet. Att inte vara socialt accepterade skapar oro och stress. Det framkommer att 

livsproblem också kan innebära att vara sen i utvecklingen vilket skapar svårigheter i 

inläsning och koncentration. Eleverna beskriver stress som ett återkommande problem 

utifrån de livsproblem de erfar finns i skolan. Stressen skapar en ”ond cirkel” där press kring 

skolarbetet, betyg, ansökan till gymnasiet ytterligare ökar stressen. Konsekvenserna blir ett 

minskat socialt engagemang med vänner och familj, eleverna väljer bort aktiviteter som 

idrott för att stressen blir övermäktig.  

Det är skolan, det är plugg och så håller man på med nån sport. Så vill man ta det 

lugnt och så hinner man inte plugga och så blir man stressad (B) 

Alltså man börjar växa upp lite mer, man får en egen personlighet och lite sånt. Och 

när man växer så får man också humörsvängningar. Man blir liksom arg, sur, glad 

och allt (D) 

Eleverna beskriver ett behov av att få prata om både de förändringar som sker i kroppen och 

den stress som de upplever skapas i skolan. För eleverna så är flera av livsproblemen 

”normala” utmaningar med att vara tonåring men om de inte får prata med någon om detta 

så kan ibland stressen öka och måendet påverkas negativt.  

Men om man inte säger nåt så blir den en klump i magen som blir bara värre och 

värre (D) 

Vid hälsosamtalet får eleven inget utrymme att fritt berätta om sitt mående utan samtalet 

kretsar kring den redan ifyllda hälsoenkäten. En elev beskrev att ofta så säger eleven inget 

om sitt mående då detta uppfattas som att hen vill ha uppmärksamhet. Eleverna upplever att 

psykisk ohälsa är skambelagt. Det är viktigt att eleverna får berätta och samtala om sina 

livsproblem men det är svårt utifrån att eleven inte vill uppfattas som 

uppmärksamhetssökande och att ämnet är skambelagt.  

7.1.3 Att få information 

Att få information är en viktig faktor för att eleverna ska söka sig till skolsköterskan med sina 

livsproblem. Gemensamt för eleverna är att de upplever att information kring 

skolsköterskans roll är bristande. Elevernas erfarenhet är att de ska söka upp skolsköterskan 
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för fysiska åkommor så som huvudvärk eller behov av omplåstring. Ingen av deltagarna 

visste att de kunde söka skolsköterskan för psykiska besvär. Eleverna fick en kallelse för 

hälsosamtalet men i detta brev fanns heller ingen information.  

Vi har inte blivit så bra informerade om vart man ska vända sig (A) 

Skolsköterska, alltså jag vet inte vem vi har som skolsköterska (E) 

Eleverna önskar att skolsköterskan informerat alla elever kring ämnet psykisk ohälsa, hens 

arbetssätt och funktion på skolan. Den information som gavs när eleverna började högstadiet 

var det få som kom ihåg. Eleverna önskar att skolsköterskan skulle öppna diskussionen kring 

ämnet i skolan. Detta skulle kunna skapa förutsättningar till att fler förstod att detta är 

vanligt förekommande och skolsköterskan kan vara behjälplig. Ett annat förslag var 

föreläsning i aulan för hela skolan. Att sätta upp affischer som informerar om ämnet psykisk 

ohälsa där budskap om förekomst och hjälp framgick.  

Jag tycker att man ska förmedla!!!!. Jag tror de skulle vara en grej. Att man typ i 

aulan hade en föreläsning om ämnet psykisk ohälsa. För jag tror att de skulle hjälpa, 

att man får veta att man inte är den enda. Att de är vanligt och man kan prata om de 

och hur man ska prata om dem för att de inte ska gå så långt (F) 

Eleverna beskriver att det inte pratas om psykisk ohälsa på skolan, det informeras inte om 

det och skolsköterskan lyfter det inte. Sammantaget blir ämnet svårt för eleven att närma sig 

då erfarenheten bland eleverna är att detta ämne är inget som ska avhandlas i skolmiljö. 

Samtliga deltagare kan beskriva att detta är ett problem och förändring behöver ske.   

7.2 Att skolsköterskan är mer närvarande 

Eleverna beskriver flera förväntningar relaterat till skolsköterskans roll och arbetssätt. Detta 

presenteras som två subkategorier nedan; Att skolsköterskan är tillgänglig och Att ha en god 

relation med skolsköterskan.  

7.2.1 Att skolsköterskan är tillgänglig 

Vissa elever har ett gott stöd hemma från föräldrarna när de gäller psykisk ohälsa men detta 

ser olika ut. Då många av de livsproblem som eleverna berättar om kommer genom 

skolarbetet så efterfrågas stöd i skolmiljö där eleven kan få bättre förståelse för sina problem 

än från exempelvis föräldrarna. Erfarenheten eleverna har är att om de ska lyfta sina 

livsproblem med någon, exempelvis skolsköterskan krävs det att hen är tillgänglig.  

Eleverna beskriver att i dagsläget är det otydligt var skolsköterskan finns rent fysiskt och 

skolsköterskan uppfattas som osynlig på skolan. Eleverna önskar att skolsköterskan är mer 

synlig så som de uppfattar de lärare som de kan vända sig till med sina livsproblem. Eleverna 

beskriver hur de önskar att skolsköterskan ska bli en i gänget så som vissa lärare. För att 

skapa en känsla av samhörighet önskar elever möta skolsköterskan på platser som inte är 

förknippade med hens arbete inom Hälso- och sjukvård. Att ha en konversation i korridoren, 

äta tillsammans i matsalen ökar känslan av samhörighet och tillgänglighet.  
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Så nån gång kanske man kan sitta i matsalen, alla fall de lärare som vi får relationer 

är för att vi äter ihop, vi får veta vilka de är. Även om hen skulle göra de en ggr/vecka 

och synas i korridorerna/matsalen så skulle de bli ett mer familjärt ansikte som gör 

att skolsköterskan inte blir en beryktad varelse som sitter på ett kontor (B) 

Man har nog mer tillit till andra, typ lärare här på skolan, lärare och de man träffar i 

korridoren och pratar med än för någon som sitter på ett rum och är här två-tre 

ggr/vecka (B) 

Gemensamt för eleverna är att om det förekommer ett dåligt psykiskt mående söker de flesta 

sig till lärare, mentorer, kompisar eller skolans kuratorer. Ingen av eleverna uppgav att man 

söker skolsköterskan vid psykiskt dåligt mående. Erfarenheten varför det är så beskriver 

eleverna har att göra med tillgängligheten och närvaro. Tillgängligheten präglas av möjlighet 

att söka skolsköterskan när problem uppkommer. Eleverna tycker inte att tiden som 

skolsköterskan har avsatt för att vara i skolan är tillräcklig. Eleverna beskriver att 

skolsköterskan sällan är på plats när eleven behöver denna, och det är svårt att planera in sitt 

dåliga mående efter de tider skolsköterskan tjänstgör. Skolsköterskan behöver vara mer 

närvarande i skolan, blir en i gänget.   

7.2.2 Att ha en god relation med skolsköterskan 

Lärare eller mentorer fyller en viktig roll i att möta elevernas livsproblem. Eleverna beskriver 

att det som skapar förutsättningar för att eleven ska prata med en vuxen eller kompis om sitt 

mående är tillit, en god relation och förtroende. Hur relationen är utgör en viktig roll för att 

eleven ska våga prata om sina livsproblem. Gemensamt för eleverna är att de saknar denna 

relation till skolsköterskan. Eleverna beskriver hur de skapar en relation med sina lärare, att 

mötas i klassrummet, i gemensamma utrymmen på skolan, i matsalen skapar en relation. De 

saknar detta naturliga möte med skolsköterskan. 

För att skapa relation så beskriver eleverna olika erfarenheter av vad som krävs. Att 

skolsköterskan ska bemöta alla elever på samma sätt är viktigt. När elever söker 

skolsköterskan upprepande gånger är det viktigt att skolsköterskan är undersökande. 

Skolsköterskan ska vara nyfiken, alltså inte utgå ifrån att besöket är för att missa lektionstid. 

Ta eleven på allvar när den besöker hen, aldrig avvisa för fort. Det kan vara svårt att berätta 

om sitt problem så när elever söker upprepande gånger för huvudvärkstabletter eller plåster 

ska skolsköterskan undersöka noga om det kan vara en annan bakomliggande orsak till 

behovet av ett plåster eller huvudvärkstablett. 

Hen tror att dom är där för att de vill missa fem minuter på lektionen, eller nå såna 

där grejer. Personen som går dit 10 ggr för plåster kanske de är nåt annat med. Hen 

kanske inte vågar säga de. Inte sjasa iväg alla så ofta (B) 

Elever beskriver också olika egenskaper hos skolsköterskan som är viktiga för relationen. 

Egenskaper som snällhet, empati, förståelse, förmåga att lyssna och uppskattning är 

avgörande för att det ska vara en god relation. Eleverna beskriver att de relationer de har 

med andra vuxna på skolan präglas just av känslan att någon bryr sig om en. Att personen är 

intresserad av hur eleven mår innerst inne men också att de har förmågan att se när eleven 

inte mår bra utan att eleven verbalt uttrycker detta. Saknas relation med eleven så kommer 

inte skolsköterskan se detta, enligt eleverna.  
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Skolsköterskan ska vara genuint snäll (D) 

Man ska kunna prata om allt med skolsköterskan (A) 

Eleverna menar att skolsköterskan ska visa en förståelse för enskilda problem, föra en dialog 

kring problemet och lyssna in eleven. Skolsköterskan får inte vara stressad, detta gör att 

eleverna inte vill besöka hen. Det är också viktigt att skolsköterskan är kunnig inom olika 

områden och pedagogisk i sitt bemötande. Det finns flera faktorer som skapar relation och en 

relation är förutsättning för att eleverna ska våga närma sig skolsköterskan. Relation får 

eleverna med skolsköterskan genom att hen är närvarande och tillgänglig i skolmiljön.  

8 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion att 

presenteras. I resultatdiskussionen kommer vi diskutera uppsatsens huvudfynd, under 

metoddiskussion kommer uppsatsens genomförande diskuteras utifrån begreppen 

trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. I etikdiskussionen lyfts de frågor 

som rör de forskningsetiska principerna och uppsatsens försvarbarhet. 

8.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer vi lyfta fram huvudfynden från vår analys. Beskriva 

skillnader, och likheter mellan skolsköterskornas erfarenheter, och elevernas erfarenheter 

och förväntningar. Diskussionen utgår från resultatet av våra analyser men också från 

tidigare forskning. Vi har valt fyra antaganden i Tidal-modellen som resultatet kommer att 

diskuteras utifrån, dessa utgör underrubriker i vår resultatdiskussion.  

8.1.1 Bli en lärjunge 

Åtagandet handlar om att låta eleven vara experten. Utifrån elevens berättelse, lära sig vad 

som behöver göras, istället för att komma med goda råd, och rekommendationer (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Under kategorin Att kunna samtala om psykisk ohälsa beskrivs 

hur psykisk ohälsa inte är ett naturligt ämne att samtala om vid hälsosamtalet, ur elevernas 

perspektiv. Ska ämnet lyftas, behöver eleven ha varit ärlig i den hälsoenkät som de fått fylla i 

innan besöket. Elevernas erfarenhet är att hälsosamtalet inte är ett besök där psykisk ohälsa 

ska avhandlas utan ett besök för praktiska göromål, som mätning och vägning. I kategorin 

Att upptäcka och möta psykisk ohälsa bland eleverna beskrivs istället hur skolsköterskorna 

ser hälsosamtalet som ett unikt tillfälle att se elevernas problem. Skolsköterskan försöker 

använda öppna frågor och inte utgå ifrån den ifyllda hälsoenkäten för att bilda sig en 

uppfattning av eleven som finns framför hen. Det är viktigt att våga fråga om misstanke vid 

psykisk ohälsa finns med vid samtalet. Eleverna å sin sida upplever det mycket otäckt att lyfta 

detta ämne med en person som de sedan tidigare inte känner. Elevernas erfarenhet är att 
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skolsköterskan inte är intresserad av att diskutera det psykiska måendet vid besöket. 

Erfarenheterna av hälsosamtalets innebörd går alltså isär. Skolsköterskornas erfarenhet 

bekräftas av Golsäter m.fl. (2010) om att hälsosamtalet är ett unikt tillfälle för att skapa en 

relation med eleven och som Larsson m.fl. (2014) beskriver så behöver skolsköterskan vara 

lyhörd och låta eleven berätta om sina problem. Eleverna upplever dock inte detta, utan ser 

besöket som ett praktiskt moment, vilket överensstämmer med den kompetensbeskrivning 

som Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening (2016) tagit fram. 

Att skolsköterskans två huvudsakliga uppgifter inom Elevhälsan är hälsoundersökningar och 

vaccinationer.  

Att psykisk ohälsa är vanligt förekommande i skolan framgår i kategorin Att kunna samtala 

om psykisk ohälsa. Att eleverna har olika livsproblem som de behöver få samtala om, är 

tydligt. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som visar att unga flickor 

beskriver att en normal tonårstid är som en berg- och dalbana (Larsson m.fl., 2013). Med de 

påfrestningar som kommer under tonåren så ökar risken för psykisk ohälsa. Eleverna önskar 

att dessa livsproblem kunde lyftas med skolsköterskan, men då detta inte förekommer idag, 

så önskar eleverna att ett obligatoriskt besök avseende den psykiska hälsan ska införas. 

Skolsköterskor som saknar kunskap och utbildning inom psykiatri tycker att ämnet är 

svårhanterat i skolmiljön. Att tidigare ha arbetat eller på annat sätt skaffat sig kunskaper om 

psykisk ohälsa gav de bättre förutsättningar i att kunna bemöta elever med livsproblem. 

Tidigare forskning visar att skolan är rätt arena för att förebygga och nå många i arbete för en 

god psykisk hälsa (Corrieri m.fl., 2014). Samtidigt som eleverna efterfrågar att få samtala om 

sina livsproblem så har skolsköterskorna svårt att bemöta detta utifrån kunskapsbrist. Här 

överensstämmer vårt resultat med tidigare forskning av Skundberg-Kletthagen m.fl. (2017). 

Behovet av psykiatrisk kompetens efterfrågas i skolan och skolsköterskan har en central roll i 

att fånga upp elevers mående då de följs åt under lång tid. Dock saknas det rutiner och 

kompetensbeskrivning kring arbetet med psykisk ohälsa för skolsköterskan.  

Om Elevhälsan skulle möta upp önskemålet från eleverna med ett obligatoriskt besök för den 

psykiska hälsan skulle sjuksköterska specialiserade inom psykiatrisk vård vara användbar. I 

dennes kompetensbeskrivning ses tydligt att de ska ansvara för att personer med psykisk 

ohälsa får möjlighet till god vård och hälsa på lika villkor. Arbete ska vara hälsofrämjande 

och preventivt på individ, grupp och samhällsnivå. Elever med psykisk ohälsa ska ges 

insatser för att bibehålla och stärka egen förmåga till återhämtning och egenvård. Elevens 

perspektiv ska beaktas och vara en grund för sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

(Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). 

Med små medel kan skolsköterskan börja arbeta med psykisk ohälsa, genom att bli en 

lärjunge (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Eleverna vet vad de önskar samtala om och de 

efterfrågar egentligen inte en lösning på sina livsproblem, snarare någon som lyssnar och 

förstår vad de säger. Elevernas önskemål att individuella planer ska göras tillsammans med 

skolsköterskan går hand i hand med studien av Ekman m.fl (2011) om den personcentrerade 

vården vilket också Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver som en åtgärd i 

antagandet Att bli en lärjunge. I skolsköterskans kompetensbeskrivning beskrivs hur hens 

arbete ska vara personcentrerat, det är elevens behov och önskemål som ska styra arbetet 

(Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2016). Ekman m.fl. 

(2011) poängterar att kärnan i personcentrerad vård är att lyssna till personens berättelse. Vi 

tror att Tidal-modellen med antagandet om Att bli en lärjunge skulle kunna representera de 

förväntningar som eleverna har på skolsköterskans arbete, och underlätta arbetet som 
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skolsköterskan ska utföra enligt den kompetensbeskrivning som idag finns. Detta förutsätter 

att skolsköterskan behöver utmanas i sin roll. Att släppa sin kompetensbeskrivning och möta 

eleverna där de befinner sig. Detta kan i mångt och mycket vara skrämmande då 

skolsköterskan ska arbeta enligt de riktlinjer som finns, och samtidigt möta en enskild elevs 

behov. Förändring innebär utmaningar för skolsköterskan som individ, men också på 

samhällsnivån eftersom det skulle innebära att Elevhälsan troligen behöver se över sin 

organisation. Tid behöver frigöras för att möta elevernas behov, detta står i direkt 

konkurrens med de riktlinjer som idag finns gällande skolsköterskans ansvarsområde som är 

mer fokuserade på fysisk hälsovård än psykisk. Den personliga utmaningen i att vara 

lärjunge är att skolsköterskan behöver släppa sin traditionella roll, följa den utveckling som 

är med barn och unga psykiska ohälsa. Idag finns inte tillräckligt med resurser för detta inom 

Elevhälsan. Vi tror att specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård har en viktig roll att 

hjälpa till här, som kollega på BUP eller som handledare via vuxenpsykiatrin mot Elevhälsan.  

8.1.2 Ge tid som gåva 

Antagandet handlar om att investera i tid. Det handlar inte om tiden i sig, utan om tiden som 

en gåva i en mellanmänsklig relation, och vad detta medför i det arbetet mellan personerna 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005). I kategorin Att skolsköterskan är mer närvarande 

beskrivs att eleverna förväntar sig en tillgänglig skolsköterska. De efterfrågar synlighet 

gällande hens mottagning, men viktigast, att skolsköterskan blir en i gänget. Golsäter m.fl. 

(2019) menar att skolsköterskan inte har tid att möta eleven när den söker för sina problem. 

Att inte mötas gör att en relation heller inte kan skapas.  

Att skolsköterskans mottagning ligger undangömd har tidigare forskning också visat 

(Pryjmachuk m.fl., 2011; Skundberg-Kletthagen m.fl., 2017). Att vara tillgänglig för eleverna 

är av stor betydelse för att kunna arbeta förebyggande med psykisk ohälsa, en del av att vara 

tillgänglig är att arbeta med öppen dörr (Skundberg-Kletthagen m.fl., 2017). Detta har ingen 

större betydelse utifrån att vårt resultat visar att skolsköterskans mottagning så väl som 

skolsköterskan båda beskrivs som osynliga. Eleverna önskar möta skolsköterskan på platser 

som inte förknippas med hens arbete, detta för att kunna skapa en relation. Relationen i sig 

gör att elever vågar samtala om sina livsproblem. Relationer skapas i mötet med andra och då 

erfarenheten av en osynlig skolsköterska föreligger så uteblir också relationen. I kategorin Att 

vilja arbeta mera förebyggande framkommer att skolsköterskorna inte erfar att de finns 

tillräckligt nära eleverna. De såg en vinst i att vara bland eleverna för att få en bild av 

elevernas hälsotillstånd. Skolsköterskorna såg hur elevvärden fick en viktig roll, utifrån att 

hen befann sig nära eleverna. Detta framhöll även eleverna, att de lärare och mentorer som 

vistades bland eleverna fick de en god relation till och kunde samtala med om sina 

livsproblem, vilket även skolsköterskorna såg var utfallet med elevvärden. Skolsköterskorna 

menar att tillgängligheten är en förebyggande åtgärd, men tidsbristen inom organisationen 

gör att arbetet fokuseras på att ”släcka bränder”. Det finns en önskan men det saknas tid. 

Erfarenheterna som skolsköterskorna beskriver överensstämmer med tidigare forskning, 

kring faktorer som hindrar skolsköterskorna från att arbeta med psykisk ohälsa. För lite 

arbetstid, för hög arbetsbelastning, och personalbrist (Haak Bohnenkamp m.fl., 2019; Littler, 

2019). Eleverna efterfrågar en närvarande skolsköterska som bemöter eleven med respekt, 

och som är inbjudande för att de ska kunna berätta om sina livsproblem.  

Vi tror att med Tidal-modellens antagande Att ge tid som gåva så kan skolsköterskan 

investera så mycket mer än bara tid i sitt arbete. Eleverna vill ha en skolsköterska som är en i 
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gänget, någon som äter med dem i matsalen, för en konversation i korridoren. 

Skolsköterskorna ser vinsten av att vara bland eleverna för att få en bättre bild av deras 

hälsotillstånd men olika faktorer hindrar dem. Faktorerna kan naturligtvis ha en 

organsitatiorisk orsak men vi tror att om skolsköterskan gav tid som en gåva till eleverna 

skulle arbetet med psykisk ohälsa förenklas för skolsköterskan. Eleverna skulle få en relation 

till deras skolsköterska genom att tiden investerades. Tid är en organisatorisk fråga, där tiden 

idag prioriteras, fyller inte den funktion som eleverna erfar. Vi ser att skolsköterskan behöver 

vara närvarande i ett annat sammanhang än vad hen är idag, detta är som tidigare beskrivits 

utmanande både på individnivå som organisatorisk nivå. Vi ser i vårt examensarbete att som 

skolsköterska behöver denna vara närvarande i miljöer som inte förknippas med Hälso- och 

sjukvård. Skolsköterskan behöver ta en fika med eleverna i skolans kafeteria för att en 

relation ska skapas. Den relation som skapas ger förutsättningar till att eleverna kommer 

vilja samtala med skolsköterskan om deras livsproblem.  

 

Vi kan se likheter i detta utifrån vår profession som specialiserade sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård. Att bygga en relation och investera tid i relationen är förutsättningar för att 

vi ska kunna ge en god omvårdnad till våra psykiatriska patienter. Skolsköterskan har mycket 

att vinna genom att använda antagandet Att ge tid som gåva. 

8.1.3 Att utveckla genuin nyfikenhet 

Att låta eleven vara experten och ge tiden att låta denna berätta sin livsberättelse är viktigt. 

Men som Barker och Buchanan-Barker (2005) skriver i Tidal-modell så är inte 

livsberättelsen en öppen bok. Skolsköterskan behöver hjälpa till att få eleven att berätta sin 

berättelse, vilket möjliggörs genom utvecklandet av en genuin nyfikenhet och genom att låta 

berättelsen ta den tid den kräver. I kategorin Att upptäcka psykisk ohälsa bland eleverna 

beskriver skolsköterskorna saker de ser bland eleverna, som de kan härleda till ett dåligt 

psykiskt mående. Hög frånvaro, ångest, prestationsångest, stress och självskada. Det är en 

sak att se, och en annan att få en elev att berätta om detta. I kategorin Att kunna samtala om 

psykisk ohälsa så beskriver eleverna att de saknar information både kring skolsköterskans 

arbete men också om ämnet psykisk ohälsa. Att eleverna kunde söka skolsköterskan för dessa 

problem var inget det visste om. Genom att det inte diskuteras om psykisk ohälsa i skolmiljön 

så förblir ämnet fortsatt tabubelagt, och något som eleverna inte ska prata om. 

Skolsköterskorna å sin sida kunde se en funktion i att bjuda in exempelvis föreläsare till 

skolan som föreläste om olika ämnen som rörde psykisk ohälsa. Detta var något som eleverna 

framhöll som ett önskemål, att förmedla kunskap och information kring ämnet så att fler 

förstod att det var okej att prata om detta. För eleverna är psykisk ohälsa vanligt 

förekommande och de ville se en förändring. Under kategorin Att skolsköterskan är mer 

närvarande beskrivs skolsköterskan som stressad och att hen kan ha förutfattade meningar. 

En elev som söker upprepande gånger, för somatiska besvär avfärdas på grund av misstanke 

om att hen vill missa lektionstid. Elevernas erfarenhet är att de ska söka skolsköterskan för 

somatiska åkommor men eleverna menar att det är av största vikt att skolsköterskan är 

undersökande när eleverna söker flera gånger för mindre bekymmer så som huvudvärk. Det 

är skrämmande att 50 % av alla 15-åringar i Sverige rapporterar psykosomatiska problem 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b). Mag-, rygg- och huvudvärk har kopplingar till psykisk 

ohälsa (Borgman m.fl., 2020; Hena m.fl., 2019).  I kategorin Att upptäcka och möta psykisk 

ohälsa bland eleverna framkommer att skolsköterskorna är medvetna om att eleverna med 

psykisk ohälsa söker hen på grund av somatiska besvär. Tidigare forskning menar att de är 
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utmanande för skolsköterskan att avgöra ursprunget till problematiken (Golsäter m.fl., 

2019). Ökningen av tonåringar som tar analgetika för mag-, rygg- och huvudvärk har visat sig 

ha ett direkt samband till mobbning och psykisk ohälsa. Det är högst angeläget att 

skolsköterskan utreder orsaken till smärttillståndet, användandet av analgetika tenderar att 

övergå till alkoholmissbruk om hjälp uteblir (Garmy m.fl., 2019). Det gäller att ställa rätt 

frågor, men också vara genuint intresserad och nyfiken som Barker och Buchanan-Barker 

(2005) beskriver. Eleverna kommer inte att berätta spontant utan det behöver finnas en 

genuin nyfikenhet, som gör att skolsköterskan öppnar för eleven att berätta sin livshistoria. 

Genom att använda antagandet att utveckla en genuin nyfikenhet skapas möjligheter till 

positiva resultat för både eleverna och skolsköterskan i arbetet kring psykisk ohälsa. För att 

detta ska bli verklighet tror vi att kunskap behövs. Det är lätt att tro att elever söker 

skolsköterskan för att missa lektionstid. Vi menar att ha kunskap kring psykiatri gynnar 

skolsköterskan i detta avseende. Ett allt för somatiskt tänkande gör att skolsköterskan får en 

förförståelse kring elevers problematik, skolsköterskor behöver vidga sin förförståelse vilket 

vi tror kan skapas genom kunskap och utbildning. Att följa Norges exempel med 

specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård i Elevhälsan tror vi bara genererar positiva 

influenser då Sveriges skolhälsovård idag är mycket inriktad på förebyggande hälsovård och 

vaccinationer.  

8.1.4 Forma nästa steg 

Antagandet forma nästa steg beskriver Barker och Buchanan-Barker (2005) att 

sjuksköterskan ska hjälpa personen att identifiera vilken förändring som ska till, för att lösa 

personens livsproblem. Att de tillsammans ska forma hur de ska gå tillväga, och att tänka på 

vad som behöver göras nu. Under Att ha erfarenhet och kunskap om vad psykisk ohälsa 

underlättar arbetet, beskriver skolsköterskorna att kunskapen angående psykisk ohälsa var 

begränsad, att de lärde sig mycket under tiden de arbetade, dels av eleverna och genom att gå 

utbildningar. Genom att de hade träffat människor med psykisk ohälsa på tidigare 

arbetsplatser, upplevde de lättare att bemöta eleverna. 

Haak Bohnenkamp m.fl. (2019) beskriver att det finns intresse av att arbeta med psykisk 

ohälsa men arbetet förutsätter utbildning, och kostnaden för implementering av program att 

använda kliniskt är för höga varpå implementering uteblir. Det stämmer in på vårt resultat 

då skolsköterskorna påtalar att de sökte till yrket, för att de var intresserade av samtalet, men 

upplever att de är begränsade av tiden. De önskar att de var fler skolsköterskor för att hinna 

med alla arbetsuppgifter. De påtalar att de inte har kunskap för att behandla, men att de 

träffar på så mycket psykisk ohälsa, som egentligen behöver tas hand om. 

I kategorin Att samarbeta för eleven beskriver skolsköterskorna att samarbetet med lärarna 

kunde bli bättre, men att de tillsammans utformade individ anpassade åtgärdsprogram, om 

eleven behövde stöd. Tyvärr saknades den psykiatriska kunskapen hos lärarna, ansåg 

skolsköterskorna. Eleverna menade att de vänder sig till läraren för att hen är mera 

tillgänglig. För att underlätta skolsköterskans arbete behöver de stöd och ha ett aktivt 

samarbete med lärarna för att kunna arbeta med elevers psykiska hälsa (Littler, 2019; 

Pryjmachuk m.fl., 2011). Eleverna beskriver under Att kunna samtala om psykisk ohälsa att 

de inte ser någon form av samverkan mellan skolsköterskan och lärarna. Det är en önskan 

från deras sida, att samarbetet leder till en planering av undervisning för att eleven lättare 

ska klara skolgången. Enligt Tidal-modellen ska skolsköterskan hjälpa eleven att identifiera 
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vad som behöver hända inom en nära framtid för att hen ska uppleva det som ett ”positivt 

steg” i rätt riktning. 

Skolsköterskorna i vårt resultat, ansåg att de hade ett bra samarbete med föräldrarna, men 

att kontakten minskade med åldern. Ett problem var när eleven inte ville att föräldrarna 

skulle kontaktas. De behövde motiveras att medge kontakt, men om skolsköterskor ansåg att 

de måste höra av sig till föräldrarna så gjorde de det ändå. Eleverna i kategorin Att 

skolsköterskan är mer närvarande menade att det inte är alla som har ett bra stöd hemifrån, 

utan då behöver skolan som en trygghet. Dina och Pajalic (2014) menar att det är bra att ha 

föräldrarna med på hälsosamtal, då de kan ge sin bild av elevens mående, men att 

skolsköterskan kan var motvillig att bjuda in föräldrarna då det anses som tidskrävande. I 

vårt resultat kom det fram att de får ta emot en del samtal från oroliga föräldrar och Kelly och 

Couglan (2019) beskriver att när barn har en psykisk ohälsa upplever föräldrarna en 

hopplöshet. De ansåg att självbestämmande och kontroll var viktigt för barnets resa till 

återhämtning. Det stämmer med det Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att 

återhämtning ska ske genom personens egna villkor. Skolsköterskorna ansåg att den de 

arbetade närmast med var kuratorn, där fanns ett gott samarbete. De diskuterade den 

psykiska hälsan, och de hjälptes åt att samtala med eleverna. Elevernas åsikt var att 

skolsköterskan vände man sig till med fysiska åkommor och var det psykiska besvär, 

kontaktade man kuratorn. Antagandet att forma nästa steg handlar också om att använda de 

verktyg som finns. I Elevhälsan finns skolläkare, skolkuratorer, specialpedagoger m.fl. Vi har 

med detta examensarbete synliggjort att samarbete med andra aktörer tycks vara svårt. Vi 

tror att BUP och aktörer inom Elevhälsan kan göra mer än vad som görs idag, jobba utanför 

sin verksamhets gräns för elevens bästa. För detta arbete krävs naturligtvis ett annat 

ledningstänk. Många motstridigheter finns när de gäller region- och kommunalverksamhet. 

Men att Elevhälsan behöver använda sina kompetenser inom organisationen anser vi inte 

som kärnfysik, detta bör kunna organiseras bättre än vad som sker idag. Eleverna upplever 

inte att skolsköterskan samverkar med någon, skolsköterskorna säger att de samverkar med 

kuratorerna. Det behöver bli ett tydligare samarbete både inom organisationen som utanför 

organisationen. BUP menar att de unga som remitteras till dem har en problematik som lätt 

kan avhjälpas (Gillberg, 2015). Om BUP kunde samverka med Elevhälsan tror vi 

remissförfarande kunde minska och skolsköterskan kunde stärkas i sin roll att hantera 

elevers livsproblem i skolmiljö. Som specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård inom 

BUP uppmanar vi med detta examensarbete att vara en samarbetspartner, handled, träffas 

och diskutera elevens mående. Sjuksköterskor behöver mötas över gränserna för elevens 

bästa. 

8.1.5 Resultatet i ett vidare sammanhang 

Det finns ett samhällsansvar gällande psykisk ohälsa och unga. Elever ska ha Elevhälsan 

tillgänglig. Elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Arbetet ska vara förebyggande och hälsofrämjande med 

elevernas hälsa både fysisk och psykisk (SFS 2010:800). Skolsköterskor inom Elevhälsan har 

två huvudsakliga ansvarsområden, hälsoundersökning och vaccinationer. Skolsköterskan ska 

främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, främja fysisk hälsa och förebygga psykisk 

ohälsa (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2016). I 

skolsköterskans kompetensbeskrivning framgår att hen ska arbeta personcentrerat. I detta 

arbete förutsätts att eleven och/eller dess vårdnadshavare ses som expert på sin situation. 
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Den personcentrerade vården ska beakta elevens behov med respekt för dennes önskemål 

och värderingar (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Tidigare forskning har beskrivit hur fundamentet i personcentrerad vård handlar om att 

lyssna till personens berättelse, etablera ett partnerskap som genererar i en gemensam 

individuell vårdplan. Skolan är rätt arena för att hantera psykisk ohälsa, men flera faktorer 

påverkar skolsköterskan i att arbeta med ämnet på ett effektivt sätt.  

Elevhälsan behöver rikta blicken mot; Vad önskar konsumenten, alltså eleven och vad 

tillhandahåller professionen, skolsköterskan. Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att 

personen är experten på sin situation, hen besitter kunskaper, erfarenheter och troligtvis 

också lösningen på sina livsproblem. Att använda Tidal-modellen som redskap i arbete med 

elevers psykiska ohälsa blir skolsköterskans profession personcentrerad.  

I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan med inriktning psykiatrisk vård 

beskrivs att sjuksköterskan ska ansvara för att personer med psykisk ohälsa får möjlighet till 

god vård och hälsa på lika villkor. Sjuksköterskans arbete ska vara hälsofrämjande och 

preventivt på individ, grupp och samhällsnivå. Personer med psykisk ohälsa ska ges insatser 

för att bibehålla och stärka egen förmåga till återhämtning och egenvård. Barnens perspektiv 

ska beaktas och vara en grund för sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Psykiatriska 

riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). 

Under skolåren följer skolsköterskan eleven under lång tid. Att kunna stödja eleven i den 

ibland stormiga tillvaron som kan förekomma under skolåren så förebyggs framtida psykisk 

ohälsa. Detta är en vinst för individen men också för samhället. Under 2017 fick 48 500 barn 

en psykiatrisk diagnos satt av specialiserad öppen- eller slutenvård (psykiatrin), i denna siffra 

ingår ej diagnoser satta av primärvården. Det ligger i samhällets intresse att denna siffra 

minskas. Den psykiska ohälsan bland barn och unga måste minska, skolsköterskan har en 

unik roll att kunna påverka detta.  

I vår kommande roll som specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård har vi ett ansvar att 

stötta våra kollegor inom Elevhälsan för att barn och ungas psykiska ohälsa ska minskas. Den 

något traditionella synen på skolsköterskans arbete och funktion behöver följa den utveckling 

som vi ser sker i samhälle, med ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Vi kan fylla en 

viktig funktion i att stötta och hjälpa skolsköterskan i detta arbete. 

8.2 Kliniska implikationer 

Skolsköterskan har ansvar i sin profession att arbeta personcentrerat. Detta är utmanande 

utifrån organisatoriska begränsningar, och på individnivå. Elevhälsan styrs av riktlinjer som 

gör att tiden för att möta en enskild elevs livsproblem inte finns att tillgå. Intresset för arbete 

med psykisk ohälsa i skolmiljö finns hos skolsköterskorna och det är något som eleverna 

efterfrågar. Resultatet av detta examensarbete synliggör att psykisk ohälsa är något som 

behöver hanteras, och diskuteras mer i skolmiljön. Skolsköterskorna behöver tid, kunskap 

och samarbete med aktörer inom, och utanför organisationen. Eleverna vill att det fokuseras 
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mer på psykisk ohälsa i mötet med skolsköterskan. Förutsättningar för detta, är i likhet med 

det skolsköterskorna efterfrågar, tid, kunskap och samarbete. Examensarbetet synliggör 

dessa perspektiv, och kan utgöra en grund för förändringsarbete inom Elevhälsan. När 

examensarbetet är godkänt, kommer Åsa besöka den skola som eleverna går på och 

presentera resultatet av detta examensarbete för skolledningen. Skolledningen har uttryck 

önskemål om att få använda examensarbetet i förändringsarbete med Elevhälsan. Tobias 

kommer att erbjuda Elevhälsan där skolsköterskorna tjänstgör att delta på ett APT 

(arbetsplatsträff). Vid detta tillfälle presenteras resultatet och Elevhälsan kan om så önskas 

använda examensarbetet i förändringsarbete.  

8.2.1 Ytterligare forsknings- och utvecklingsbehov 

Genom detta examensarbete har vi synliggjort elevernas erfarenheter och förväntningar på 

skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa. Detta område var sedan tidigare sparsamt 

undersökt. Vi tror att det finns en vinst i att undersöka detta område ännu mer. De elever 

som deltog i vårt arbete delade gärna med sig av sina berättelser och den informationen kan 

bli mycket värdefull för Elevhälsans organisation. Skolsköterskan är i mångt och mycket 

styrd av riktlinjer och kompetensbeskrivningar vilket gör att de missar arbetet med psykisk 

ohälsa då detta är sparsamt beskrivet i dessa riktlinjer och kompetensbeskrivningar. Den 

traditionella skolsköterskan utvecklas inte med samhällets utveckling. Vi tror att 

skolsköterskans arbetssätt behöver förändras. Kanske att skolsköterskan behöver vara en 

närvarande vuxen i skolan snarare än en sjuksköterska som väger, mäter och vaccinerar. Vi 

tror att Elevhälsan skulle vinna mycket på att utöka samarbetet med psykiatrin och/eller 

anställa specialiserade sjuksköterskor inom psykiatrisk vård till Elevhälsan. Dock är området 

sparsamt undersökt i Sverige varpå vi förordar vidare forskning i frågan. Ett förslag för 

vidare forskning skulle kunna vara att tillämpa Tidal-modellen i skolsköterskans arbete med 

elevers psykisk hälsa och sedan utvärdera hur eleverna upplever detta arbetssätt jämfört med 

dagens traditionella hälsosamtal vart tredje år.  

 

8.3 Metoddiskussion 

Det kan tyckas vara märkligt att vi valt att göra ett examensarbete om skolsköterskor när vår 

utbildning har inriktning psykiatrisk vård. Anledningen till detta val som tidigare beskrivits 

är just att under våra kliniska år i psykiatrisk verksamhet har vi mött många patienter som 

kunnat beskriva för oss om problematik som uppkom under skolåren. Valet att välja 

skolsköterskor baseras på den samhällsdebatt som förekommer om hur ungas psykiska 

ohälsa i skolan ökar och att det efterfrågas kunskap inom psykiatrin i Elevhälsan. Processen 

har varit utmanande, syftet och frågeställningar har flera gånger behövt ändras i samråd med 

handledare. Detta utifrån de omfattande data som samlades in under intervjuerna. I 

missivbreven (Bilaga A, B & C) framgår vår första utgångspunkt för examensarbetet ”Psykisk 

ohälsa i skolmiljö – skolsköterskans arbete och elevernas behov” med syftet; att beskriva hur 

skolsköterskans arbete kring psykisk ohälsa överensstämmer med de önskemål och behov 

eleverna har.  
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Att göra en kvalitativ studie skapar möjlighet att få tag på erfarenheter och upplevelser bland 

deltagarna. Nackdelen med denna typ av studie är att de är tidskrävande både i att söka 

deltagare, intervjua och transkribera (Dahlberg, 1997). Detta har vi erfarit i detta 

examensarbete. Att få skolsköterskor att delta var svårt utifrån deras pressade arbetstid och 

arbetsuppgifter. Eleverna var mycket positiva till att delta och med hjälp av deras mentorer 

upprättades scheman för intervjuer som inte påverkade deras undervisning. Att ta 

telefonkontakt med samtliga vårdnadshavare var tidskrävande, eleverna hade inga 

invändningar till telefonkontakten vilket upplevdes som positivt för oss som författare. 

Samtliga vårdnadshavare var mycket positiva till detta examensarbete och deras barns 

medverkan. 

För att kunna bedöma en studies trovärdighet har vi utgått ifrån begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Dessa begrepp används inom den kvalitativa forskningen 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Graneheim & Lundman 2004). I detta 

examensarbete har Graneheim och Lundman´s (2004) innehållsanalys använts som 

analysmetod. Valet av denna innehållsanalys baseras på att den ger författarna möjlighet att 

se innehållet i materialet på ett nytt sätt. Det finns mängder av tekniker och metoder för 

innehållsanalys. Jämför man med Elo och Kyngäs induktiva innehållsanalys så är den en mer 

klassiskt beskriven och tydligare styrd metod än Graneheim och Lundman som tillåter en 

textnära tolkning. Gränsdragningen mellan metoderna är hårfin, vi valde Graneheim och 

Lundman utifrån att den tidigare varit flitigt använd inom vårdvetenskapen och låter just 

författaren se innehållet på ett nytt, men samtidigt textnära sätt (Danielson, 2017b).  

Vi fick båda ett stort och innehållsrikt material från intervjuerna. Intervjuerna tog olika lång 

tid, skolsköterskorna var mycket mer villiga att få berätta om sitt arbete. Elevernas intervjuer 

tog kortare tid men materialet blev väldigt stort då eleverna använder ett språk med många 

ord och slanguttryck så transkriberingen och analys av denna blev utmanande. 

Analysprocessen var svår med abstrahering av kondenserade meningsenheter och koder. 

Med stöd av varandra och handledaren växte resultatet fram.  

Studiers giltighet handlar om sanningshalten i resultatet (Graneheim m.fl., 2017). Målet är 

att få en så hög giltighet som möjligt. Vi valde elever i årskurs 8 som har flera års erfarenhet 

av skolgång och möten med skolsköterskan. Detta är ett bekvämlighetsurval 

(convenience sampling) (Danielson, 2017a) baserat på riskanalysen kring lågt deltagande 

utifrån ämnet psykisk ohälsa. Deltagarna var elevrådsrepresentanter, utsedda av sina 

respektive klasser att föra klassens åsikt och talan. Urvalet höjer examensarbetets giltighet då 

deltagarnas erfarenheter baseras på representanter från klassen. Vi har beaktat risken att vi 

gått miste om viss data utifrån att andra elever kunnat uttrycka andra erfarenheter än vad 

elevrådsrepresentanterna gjorde. Vi valde ändå detta urval utifrån risken med ett för lågt 

deltagande utan detta urval, och för att hantera de etiska utmaningar som skulle vara 

förenade med att rikta en förfrågan till elever med erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Skolsköterskorna skulle ha minst ett års erfarenhet av arbetet och/eller ha 

specialistutbildning som skolsköterska eller annan specialistutbildning. Med 

inklusionskriterier om erfarenhet i kombination med handledarens oberoende syn på våra 

data i analysprocessen så bedöms vårt examensarbete ha en hög giltighet. Abstraktionsnivån 

i en studie påverkar giltigheten (Graneheim m.fl., 2017). Vi har hållit samma nivå genom hela 

arbetet, vi har valt att beskriva vårt resultat textnära.  

Den röda tråden är en viktig komponent för en studies trovärdighet (Graneheim m.fl., 2017). 

Valet av metod för så väl datainsamling som analys har tagits utifrån examensarbetets syfte. 
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Syftet att beskriva skolsköterskor och elevers syn på skolsköterskans arbete med psykisk 

ohälsa har varit centralt i analys, resultat och resultatdiskussion. Trovärdigheten ökar genom 

att författarna ska vara kunniga inom området innan uppstart av studien kan bekräftas av 

oss. Båda har arbetar mer än 10 år inom psykiatrisk vård och har flera exempel av att se 

psykisk ohälsa bland patienter redan under skolåren. Under vår utbildning kom vi att 

intressera oss för ämnet när vi studerade barn och ungas psykiska mående. Med den 

nyförvärvade kunskapen i kombination med klinisk erfarenhet blev detta ett ämne som kom 

att intressera oss. Vi har aldrig arbetat med barn och unga och därför var vi tydliga med att vi 

önskade presentera den förförståelse som vi hade innan examensarbetet började. Vi har 

också valt att ha detta som en rubrik i vårt arbete just för att kunna påvisa den pålitlighet 

detta kan tillföra studien, enligt Mårtensson och Fridlund (2017).  

Den teoretisk referensram vi valt är Tidal-modellen (Barker & Buchanan-Barker, 2005) 

vilken vår utbildning varit fokuserad kring. Tidal-modellen och vår kunskap kring denna 

stärker trovärdigheten (Kvale & Brikmann, 2014). Att välja en omvårdnadsteori som 

referensram skapar förutsättningar för att systematiskt teoretisera omvårdnaden genom de 

centrala begrepp som finns i vald teori. Valet av Tidal–modellen utgår ifrån en nyfikenhet i 

hur skolsköterskor arbetar med psykisk ohälsa. Att använda omvårdnadsteori som 

referensram i kliniskt arbete ger en bättre och mer välgrundad omvårdnad till dem som är 

mottagare av omvårdnaden (Bidstrup Jörgensen, 2012). Tidal-modellenfokuserar på 

människan istället för sjukdomen, att genom personens livsberättelse, låta hen återerövra sitt 

liv. Genom ett aktivt lyssnande, vara nyfiken och låta personen berätta, inriktar det på 

personens problem och hur det påverkar möjligheten att leva ett vardagligt, meningsfullt och 

integrerat liv. Tidal-modellen är en underbyggd teori som hjälpt oss få en fördjupad 

förståelse av de resultat som framkommit i detta examensarbete. Teorins antaganden som 

grund för omvårdnaden sjuksköterskan ska ge speglar de resultat vi fått genom intervjuerna 

och synliggör hur arbetet som skolsköterska kan bli mer personcentrerat. Att använda teorins 

begrepp, livsproblem lämpar sig med barn och ungdomar som mår dåligt, de kan upplevas 

mindre laddat och stigmatiserat. Vi valde också därför att frångå de rent induktiva ansatsen i 

utformandet av intervjuguiden (Bilaga D). Teorins åtaganden och grundidén med 

återhämtning ger förutsättningar för ett meningsfullt och effektivt arbetssätt för 

skolsköterskan. Vi har använt teorin för att fördjupa förståelsen av skolsköterskor och elevers 

syn på skolsköterskans arbete, detta ses i vår resultatdiskussion. Risken att resultatet skulle 

blivit färgat av att vi använt oss av teorins begrepp, livsproblem i intervjuguiden (Bilaga D) 

ser vi som liten. Valet baserades enbart på att minska stigmatisering inte påverka elevernas 

svar.  

För att öka studiens tillförlitlighet har vi så detaljerat som möjligt beskrivit vårt 

tillvägagångssätt genom hela processen. För att förtydliga och validera vårt resultat har 

tabeller och citat använts. För att höja giltigheten har vi beaktat att kategorier och citat ej ska 

styra vårt resultat, alla deltagare är representerade i text och citat vilket höjer 

examensarbetets giltighet, enligt Graneheim m.fl. (2017).  

Examensarbetet blir trovärdigt genom att vi valt att separera vårt resultat från deltagarnas 

citat. Genom våra rubriker i resultatet och diskussionen synliggörs deltagarnas erfarenheter 

genom våra tolkningar. Detta är i enighet med Graneheim m.fl. (2017) för att öka 

trovärdigheten.  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes för datainsamling. Transkribering av 

inspelningarna gjordes av författarna själva vilket förordas av Polit och Bech (2017) samt 



34 

Danielson (2017b). Ett alternativ till valet av semistrukturerade intervjuer hade kunnat vara 

att ha fokusgrupper med eleverna och/eller skolsköterskorna. Metoden med fokusgrupper 

hade varit lämpligt utifrån att vi önskade studera erfarenheter samt att deltagarna hade 

kunnat ha nytta av den interaktion som skedde i diskussionen mellan deltagarna (Wibeck, 

2017). Vi valde dock bort denna metod då den inte lämpar sig vid undersökningar av känsliga 

ämnen vilket vi anser att psykisk ohälsa kan vara för vissa. Vi valde att påbörja 

analysprocessen i direkt anslutning till genomförda intervjuer vilket ökar tillförlitligheten, 

enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Resultat från kvalitativa innehållsanalyser kan aldrig sägas vara generaliseringsbara men 

överförbara i liknande kontext (Danielson, 2017b). Kontexten i detta sammanhang avser 

högstadieelever och skolsköterskor inom kommunal verksamhet. För att ge detta 

examensarbetes resultat möjlighet till att vara överförbar har vi enligt Graneheim och 

Lundman (2004) beskrivit examensarbetets kontext genom urval, deltagare, datainsamling 

och analys.  

En svårighet som förekommit under uppsatsens process är att författarna tenderat att inte 

komma fram till några nya insikter. Att det varit svårt att skilja deltagarnas erfarenheter mot 

egen förförståelse vilket så klart kunnat inverka på uppsatsens tillförlitlighet. Tack vara stöd i 

handledning och genom att vi varit i par har det funnits utrymme för diskussioner vilket 

enligt Graneheim m.fl. (2017) minskar risken för att förförståelsen påverkar analysprocessen. 

Diskussionerna har varit givande och tack vara hjälp både från handledare och genom 

samarbete har tillförlitligheten ökats i denna uppsats. 

8.3.1 Samarbete 

Vi valde att dela arbetet utifrån att båda skulle kunna göra som egen magisteruppsats inför 

framtida intresse av forskning. Vi intervjuade varsin deltagargrupp. Arbetet kring 

analysprocessen har skett separat men vi har tagit stöd i varandra när vi fastat och inte 

kommit vidare.   

8.4 Etikdiskussion 

Vi har i denna uppsats tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 

(u.å.) beskrivit. Inför intervjuerna med eleverna fanns en farhåga om att det kunde bli svårt 

att få eleverna att vilja dela med sig av sina berättelser och erfarenheter. Motsatsen 

bevisades, eleverna var mycket trygga i intervjusituationen och delgav mycket värdefull data. 

De visade sig att verksamhetschefen för Elevhälsan inte hade lyft frågan om deltagande med 

skolsköterskorna i berörd kommun. Vi fick kontakta enskild skolsköterska och tillfråga om 

deltagande vilket tog tid från oss författare och skolsköterskornas arbete. Trots detta deltog 

fem skolsköterskor. Vi hade hoppats att dialogen mellan verksamhetschef och 

skolsköterskorna varit klar innan examensarbete startade. Ingen beroendeställning har 

förekommit under uppsatsens process och vi har inte fått någon indikation på att någon av 

deltagarna upplevt deltagandet som besvärligt. Då eleverna går på en relativt liten skola och 

det endast är en skolsköterska anställd så blir resultatet till viss del utpekande emot denna. 

Detta behöver beaktas i ett framtida perspektiv, om skolledningen önskar diskutera resultatet 

med Elevhälsan. Vi har diskuterat med skolledningen att de behöver ta ansvar för detta vid 
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ett eventuellt förändringsarbete med Elevhälsan. Genom att uppsatsens resultat kan ses som 

överförbar så tror vi att det är mycket möjligt att det ser lika ut på andra skolor i Sverige. 

Tabell 7 Översikt nytta och risk med examensarbetet 

Nytta Risk 

Examensarbetets trovärdighet är hög 

utifrån genomgång av begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. 

Resultatet synliggör ny kunskap kring 

erfarenheter av skolsköterskans arbete med 

psykisk ohälsa. 

Eleverna har fått dela sina erfarenheter 

vilket sedan tidigare varit ett sparsamt 

undersökt område.  

Förbättrad psykisk hälsa på individ-, grupp- 

och samhällsnivå.   

Små kommuner har varit utvalda för 

examensarbetet vilket kan medföra risk för 

diskussioner inom verksamheterna.  

Att enskild deltagare upplevt deltagandet 

som jobbigt utifrån ämnet psykisk ohälsa.  

Ifrågasättande av enskild skolsköterska som 

tjänstgör på den skola eleverna som deltog 

går på.  

 

 

Efter genomgång av denna riskanalys finner vi som författare till detta examensarbete att 

nyttan överväger riskerna.  

8.5 Slutsatser 

Skolsköterskornas och elevernas erfarenheter som framkommit i detta examensarbete visar 

att synen på skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa går isär. Skolsköterskorna arbetar 

efter riktlinjer och anser att de får mycket kunskap i samtal med eleverna, medan eleverna 

upplever att det är otäckt att samtala om sin psykiska hälsa med en person som de saknar 

relation till. Den traditionella bilden av skolsköterskan förblir, det sker ingen utveckling i 

riktlinjer eller arbetssätt trots att den psykiska ohälsan upptar mycket tid och fokus bland 

eleverna.  

Hälsosamtalets betydelse och innebörd skiljer sig mellan skolsköterskorna och eleverna. För 

skolsköterskorna ingår detta i arbetsbeskrivning och riktlinjer och blir ett rutinbesök. För 

eleverna är det ett besök för praktiska göromål, inget tillfälle att berätta hur måendet faktiskt 

är. Eleverna har mycket de önskar samtala om utifrån sin psykisk hälsa, men det skapas inte 

möjlighet för detta. Skolsköterskorna och eleverna vill spendera mer tid tillsammans, för att 

kunna bygga en relation, men tiden finns inte.  

Genom detta examensarbete blir det tydligt att en organisatorisk förändring behöver ske där 

skolsköterskan ska ges tid att möta eleverna i miljöer som skapar relation. Samtidigt behöver 

skolsköterskan utmana sig i rollen att inte vara slav mot riktlinjer och 

kompetensbeskrivningar, skolsköterskan behöver möta elevernas behov vilket vi tror kräver 

en annan form av kompetens. Vi tror att Elevhälsan skulle gynnas av specialistsjuksköterskor 
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inom psykiatrisk vård då kompetens utifrån den psykiska hälsan skulle lyftas på ett annat 

sätt än vad som görs idag. Att skolsköterskorna och lärarna inte talar samma språk är 

oroväckande. Det är lärare som till stor del tar emot elevernas livsproblem. Samarbete måste 

ske annars kommer hjälp att utebli. Samverkan med BUP och de aktörer som finns i 

Elevhälsan är en förutsättning, för att hjälpa de elever som mår psykiskt dåligt.  

Den traditionella skolsköterskan behöver bli mer medveten om psykisk ohälsa bland 

eleverna. Det är vanligt förekommande och de livsproblem som eleverna beskrivit i detta 

examensarbete har inget behov av att hanteras av specialistpsykiatrin, BUP, enligt oss 

författare.  
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Bilaga A BREV TILL VERKSAMHETSCHEFER 

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie  

 

Vi heter Åsa Rappendal och Tobias Goldkuhl och är studenter i 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 

utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår 

studie är att beskriva hur skolsköterskans arbete kring psykisk ohälsa överensstämmer med 

de önskemål och behov eleverna har. 

 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid era enheter. Rent konkret skulle det 

innebära att vi kommer att genomföra enskilda intervjuer med fem stycken skolsköterskor 

respektive fem stycken elever. Åsa kommer att genomföra intervjuerna med eleverna.. 

Eleverna som samtliga är elevrådsrepresentanter i årskurs åtta, kommer att tillfrågas under 

ett möte som samordnas av deras mentor. Skriftligt samtycke inhämtas från vårdnadshavare 

samt eleverna själva, och telefonkontakt kommer även tas med berörda vårdnadshavare. 

Intervjuerna kommer ske under skoltid när de passar undervisningen. Tidsåtgång ca 30–60 

minuter/intervju. Tobias kommer att intervjua de skolsköterskor som inkluderas i studien på 

Elevhälsan. Tidsåtgång ca 60 minuter. Varje intervju kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas för dataanalys av författarna. 

 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlade data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Etik 

Studien granskas enligt gällande rutiner vid Mälardalens högskola. Etiska överväganden 

finns närmare redovisade på sidan 11 i bifogad projektplan. 

Eventuell risk/nytta för verksamheten 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid samt elevernas 

undervisning. Fördelar hänger samman med att genom denna studie får eleverna beskriva 

sina behov och önskemål kring skolsköterskans arbete kring psykisk ohälsa. Detta kan 

senare utgöra grund för förändringsarbete i verksamheten. Vi väljer att intervjua deltagare på 

olika orter för att motverka eventuella beroendeställningar mellan elev och Elevhälsan. Vi tror 

också att ämnet psykisk ohälsa behöver belysas i skolmiljö, bland eleverna och ser därför 

detta som en möjlighet för Vasaskolan att delta i projektet.  
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Nytta i ett vidare perspektiv 

Vi tror att med denna studie kommer ny kunskap kunna presenteras och skapa större 

förutsättningar för skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa i skolmiljö. Insatser för 

eleverna kan sättas in tidigare, vilket gynnar så väl skolresultat som framtida psykisk hälsa.  

 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 

och eventuellt också en artikel. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga 

resultatet. Vi kommer gärna och ger en föreläsning om studiens resultat både för lärare och 

elever. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Oona Lassenius, se nedan.  

Med vänliga hälsningar 

 

Åsa Rappendal / Tobias Goldkuhl  

Tel: xxx-xxxxx / xxx-xxxx 

E-post: xxxx 

Oona Lassenius, Universitetslektor i Vårdvetenskap 

Tel: xxx-xxxxxx   

E-post: xxxxx 

 

  

tel:+4621107346
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Samtycke till genomförande av projektet, ”Psykisk ohälsa i skolmiljö – 

skolsköterskans arbete och elevernas behov” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  

Underskrift 

 

 _______________________________  

Namnförtydligande 
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Bilaga B MISSIVBREV TILL ELEVERNA 

 

Tillfrågan om deltagande i studie ”Psykisk ohälsa i skolmiljö – skolsköterskans 

arbete och elevernas behov 

 

Vi heter Åsa Rappendal och Tobias Goldkuhl och är studenter i 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola. I utbildningen 

ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med studie är att beskriva 

hur skolsköterskans arbete kring psykisk ohälsa överensstämmer med de önskemål och 

behov eleverna har.  

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du kommer att intervjuas av Åsa. Vi 

kommer att spela in intervjun för att sedan skriva ut den i text. Den inspelade intervjun 

kommer att förstöras. Genom att skriva ut texten kan vi sedan se om det finns likheter eller 

olikheter i de önskemål som elever har. Intervjun kommer att ta mellan 30-60 minuter och 

sker på skoltid. Intervjun kommer att ske på skolan och vi kommer att anpassa tiden till 

undervisningen. 

Genom att du deltar kommer vi kunna genomföra denna studie som ska beskriva om det 

arbete som skolsköterskan gör överensstämmer med de önskemål elever har. Det är viktigt 

att prata om psykisk ohälsa och få den hjälp som behövs. Det är inte dina egna erfarenheter 

eller upplevelser vi kommer att fråga om vid intervjun utan mer generellt vad elever på 

högstadiet önskar. Du är viktig för att skapa ny kunskap som kan ge bättre förutsättningar för 

allas psykiska välmående. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 

orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 

förvaras inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga 

uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna kopplas till dig, din skola eller din arbetsplats. 

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till oss, 

kommer vi ringa dig och ge mer information kring genomförande och planera för intervjun. Vi 

kommer också att ringa dina vårdnadshavare för att inhämta samtycke. Vi ber även din 

vårdnadshavare att skriva under samma blankett som dig gällande samtycke. 
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Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Oona Lassenius, se nedan.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Åsa Rappendal / Tobias Goldkuhl  

Tel: xxx–xxxxxx / xxx-xxxxx 

E-post: xxxxx 

Oona Lassenius, Universitetslektor i Vårdvetenskap   

Tel: xxx - xxxxxx         

E-post: xx.xxx@mdh.se      
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Samtycke till att deltaga i projektet, ” Psykisk ohälsa i skolmiljö – skolsköterskans 

arbete och elevernas behov” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA, jag vill delta i projektet ”Psykisk ohälsa i skolmiljö – skolsköterskans arbete och 

elevernas behov”, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det 

sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Elevens Underskrift  Namnförtydligande 

 

____________________________     ______________________________ 

Vårdnadsinnehavare                        Vårdnadsinnehavare 
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Bilaga C MISSIVBREV TILL SKOLSKÖTERSKORNA 

 

Tillfrågan om deltagande i studie ”Psykisk ohälsa i skolmiljö – skolsköterskans 

arbete och elevernas behov” 

 

Vi heter Åsa Rappendal och Tobias Goldkuhl och är studenter i 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola. I utbildningen 

ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med studien är att beskriva 

hur skolsköterskans arbete kring psykisk ohälsa överensstämmer med de önskemål och 

behov eleverna har. 

  

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du kommer att intervjuas av Tobias. Vi 

kommer att spela in intervjun för att sedan skriva ut den i text. Den inspelade intervjun 

kommer att förstöras. Genom att skriva ut texten kan vi sedan se om det finns likheter eller 

olikheter i skolsköterskans arbete och de behov/ önskemål som elever har. Intervjun kommer 

att ta mellan 30-60 minuter och sker på arbetstid. Intervjun kommer att ske på Elevhälsan 

och tiden bokas in så det passar ditt arbete. 

Genom att du deltar kommer vi kunna genomföra denna studie som ska beskriva om det 

arbete som skolsköterskan gör överensstämmer med de önskemål elever har. Det är viktigt 

att prata om psykisk ohälsa och få den hjälp som behövs. Som skolsköterska kommer 

frågorna fokuseras på faktiskt arbete, inte enskilda åsikter eller erfarenheter. Du är viktig för 

att skapa ny kunskap som kan ge bättre förutsättningar för allas psykiska välmående. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 

orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 

förvaras inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga 

uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna kopplas till dig, din skola eller din arbetsplats. 

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till oss, 

kommer vi ringa dig och ge mer information kring genomförande och planera för intervjun. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Oona Lassenius, se nedan.  
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Med vänliga hälsningar 

 

Åsa Rappendal / Tobias Goldkuhl  

Tel: xxx–xxxxxx / xxx-xxxxx 

E-post: xxxxx 

Oona Lassenius, Universitetslektor i Vårdvetenskap   

Tel: xxx - xxxxxx         

E-post: xx.xxx@mdh.se      
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Samtycke till att deltaga i projektet, ”Psykisk ohälsa i skolmiljö – skolsköterskans 

arbete och elevernas behov” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA, jag vill delta i projektet ”Psykisk ohälsa i skolmiljö – skolsköterskans arbete och 

elevernas behov”och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det 

sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 
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Bilaga D INTERVJUGUIDE 

Inledningsfas 

Presentation av mig själv men också tydliggöra att jag kommer ställa en massa frågor som du 

kanske tycker att jag borde ha svaret på. Men de är dina svar jag vill få och inte ha min egen 

uppfattning i era svar. Beskriv syftet, förklara frivillighet och konfidentialitet. Underskrift av 

samtyckesblankett. Frivillighet - hoppa av när som helst utan att ange orsak.  

Huvudfas 

Frågor till skolsköterskorna 

Antal år i yrket. Ålder. Tidigare arbeten? 

Tema arbete 

Beskriv arbetet som du gör kring psykisk ohälsa i skolmiljö? 

Följdfråga/stödord: Vad ger förutsättningar till arbetet? Vilka hinder finns? Tidsaspekten?  

Hur skulle du vilja arbeta kring elevernas psykiska ohälsa? 

Följdfråga/stödord: Finns det något som du saknar för att kunna arbete med psykisk ohälsa 

med eleverna? 

Tema kunskap 

Vilket stöd får du i arbetet kring psykisk ohälsa?  

Följdfråga/stödord: Handledning, uppdragsbeskrivning. (Barnkonventionen, hur beaktas 

denna i ert arbete). 

Hur ser samverkan ut med andra aktörer i arbete kring psykisk ohälsa bland eleverna?  

Följdfråga/stödord: Lärare, kuratorer, skolläkare, BUP, socialtjänsten 

Om jag säger livsproblem som ett synonym till psykisk ohälsa, vilka tankar får du då?  

Följdfråga/stödord: Hur kan du i ditt arbete vara en lärjunge till eleven? (Eleven är experten, 

skolsköterskan följer eleven utifrån hens livsproblem) 

Frågor till eleverna 

Tema livsproblem 

Om jag istället för psykisk ohälsa kallar det för livsproblem vad väcker detta för tankar hos 

dig?  

Följdfråga/stödord: Vilka problem i livet brukar vara vanliga under högstadiet? Vilka 

svårigheter/påfrestningar kan finnas under skolgången? Hur påverkar dessa 

svårigheter/påfrestningar elevens mående i det vardagliga livet? Hur pratar ni elever med 

varandra om livsproblem?  

Tema hjälp/stöd 

Om elever mår dåligt/ har livsproblem i skolan, vart vänder de sig? 
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Följdfråga/stödord: Finns det andra i skolan som kan hjälpa till? Vad är viktigast för en elev 

när de gäller att prata om sitt mående?  

Vilket stöd skulle elever önska få från skolsköterskan om man mår dåligt? 

Följdfråga/Stödord: Om Ni elever fick bestämma, hur skulle stödet från skolsköterskan se ut? 

Avslutningsfas 

Summera frågorna så deltagaren får höra svaren. Se till att det finns tid kvar så deltagaren 

kan lägga till ytterligare information. Social avrundning.  

 

Note to yourself 

Kom ihåg att inte styra in samtalet på egen förförståelse 

Gör reflektioner (enkla/komplexa) och summera (bra att göra innan byte av tema) 

Kom ihåg; enkelt språk, öppna frågor som genererar att “tänka tillbaka”. 

Undvik; Varför fråga och ge exempel till deltagaren, fråga istället om jag ska omformulera 

frågan.  

Ställ fler följdfrågor än vad du tänkt. Ställ frågor även om det verkar självklart. 

Skriv intervjudagbok efter genomförd intervju - underlag till metoddiskussion.  
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


