
EXAMENSARBETE

Diskurser och förhållningssätt bland
skolsköterskor

Elin Mörtlund
2013

Filosofie kandidatexamen
Sociologi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

 

 

 

Diskurser och förhållningssätt bland 

skolsköterskor 

 

Elin Mörtlund 

Luleå Tekniska Universitet 

Institution ekonomi, teknik och samhälle 

Vårterminen 2013 

Handledare: Mats Jakobsson 



 

 

Sammanfattning 

Ungdomar i Norrbotten har en allt mer liberal syn på narkotika och elevhälsan på skolan 

träffar ungdomar dagligen. Jag valde att avgränsa mig till en grupp på elevhälsan, 

skolsköterskorna. Syftet med uppsatsen är att se hur skolsköterskornas arbete med elever som 

är positiv till eller använder narkotika fungera, behöver de mer kunskaper, vad kan förbättras/ 

förändras och hur bemöter de ungdomarna. Jag har valt en kvalitativ metod där jag har gjort 

semistrukturerade intervjuer med sex stycken skolsköterskor från två olika kommuner i 

Norrbotten, intervjuerna har analyserats med hjälp av diskursanalys. Professionsteorin 

används i bakgrunden och förklarar skolsköterskans profession samt hur arbetet sett ut från 

arbete med sjuka människor till att vara mer fokuserade på friskfaktorer. Skolsköterskorna 

kom med många bra förbättringsförslag bland annat att uppföljning av undersökningar är 

viktigt att få ta del utav. De kände sig trygga med att ta upp frågan om narkotika med eleverna 

och det viktigaste är att eleverna själva får prata.  

Nyckelord: Skolsköterska, diskurs, narkotika, ungdomar, profession 

Abstract 

Young people in North of Sweden has an increasingly liberal views on drugs. Student health 

at the school meet young people every day. I chose to confine myself to a group of student 

health school nurses. The purpose of this paper is to see how school nurses work with students 

who are in favor or using drugs work, if they need more knowledge, if something can be 

improved / changed and how they treat young people. I have chosen a qualitative method 

where I've done semi-structured interviews with six nurses from two different municipalities 

in North of Sweden. The interviews were analyzed using discourse analysis. Profession theory 

is used in the background and explains the school nurse's profession and what the job was out 

from work with sick people to be more focused on health factors. The school nurses came up 

with many good suggestions for improvement including the monitoring of investigations is 

important to take note of. They felt confident that the issue of drugs with the students and 

most importantly the pupils themselves talk. 

Keywords: School Nurse, discourse, drugs, young people, professionals 
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Inledning 

Hösten 2012 gjordes en undersökning I Norrbottens län bland gymnasieelever där syftet var 

att se elevernas kunskaper om cannabis, samt användningen utav tobak, alkohol och 

narkotika. Detta gjordes eftersom Länsstyrelsen i Norrbotten samt polisen hade fått signaler 

om ett ökat användande eller missbruk av droger bland eleverna samt att ungdomarna har en 

positivare syn på droger än de haft tidigare. Det skickades ut enkäter till 8100 gymnasieelever 

i Norrbotten och 5806 stycken elever besvarade denna enkät. Det som framkom i 

undersökningen var bl.a. Att cirka 5procent av ungdomarna använder ibland eller regelbundet 

narkotika och det är vanligast bland pojkar att använda nätdroger och flickor använder annan 

narkotika. De som i störst utstreckning använder eller har provat narkotika är pojkar i årskurs3 

på yrkesprogram. (Jakobsson 2012)    

     Den vanligaste ungdomsdrogen är cannabis och efter det kommer anfetamin och 

bensodiazepiner. Narkotikamissbruk är inget som eleverna spontant söker hjälp för utan det 

brukar komma signaler från lärare eller föräldrar som misstänker narkotikaproblem hos 

eleven. Det kan även hända att skolsköterskan får signaler från andra elever kring denna 

misstanke. Det finns oftast inga tecken i början på att en person inte kan klara utav skolarbetet 

trots narkotikaanvändande. Efter regelbundet användande brukar skolproblem uppstå i form 

av försämrad skolpresentation, skolk och personlighetsförändringar. När en misstanke väcks 

så bör kontakt tas från skolan med socialtjänsten om det gäller en omyndig elev. ( Hillman 

2007) 

     Till elevhälsan kan eleverna komma om de behöver hjälp med t.ex. Droger, problem i 

skolan, relationsproblem, medicinskafrågor osv. (Karlsson 2013) Elevhälsan är en 

organisation, där skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger 

ingår. Tanken med elevhälsan är att dessa olika yrkesgrupper skall ha en samverkan istället 

för att arbeta var och en för sig. (Hillman 2007) Skolsköterskan är den som har hand om 

skolvården på skolan, hon eller han har oftast daglig kontakt med elever och personal samt 

kommer oftast närmast eleverna och lär känna dem innan skolläkaren kommer i kontakt med 

deras hälsoproblematik. När en elev kommer till skolsköterskan med ett problem kan 

skölsköterskan fråga eleven vad han eller hon själv tror att problemet beror på, samt vilka 

åtgärder eleven föreslår som åtgärd. På detta sätt blir eleven aktiv i mötet med 

skolsköterskan.(Bremberg 1990,2004) Skolsköterskan har hand om hälsosamtal och är 
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ansvarig för skolhälsovårdens mottagning. Det är oftast skolsköterskan som är den person 

som kommer närmast eleverna och kommer i kontakt med deras hälsoproblem. Eftersom de 

utför hälsosamtal med eleverna.( Hillman 2007) Hälsosamtalet sker i samband med ett 

planerat hälsobesök och där tas frågor om t.ex. Mat, sömn och trivsel upp eftersom det är 

frågor som rör elevernas lärande och välbefinnande. ( Clausson m.fl. 2012) 

Syfte 

Många elever på gymnasieskolor i Norrbotten har en liberal inställning till narkotika så därför 

är det ett sociologiskt ämne. Skolsköterskorna har en viktig roll i förebyggande och 

upptäckande arbete och är därmed en relevant och intressant grupp att studera. Syftet med 

uppsatsen är därför att se hur skolsköterskorna arbetar med elever som använder eller har 

provat narkotika.  

Frågeställningar 

Frågeställningar: 

 Anser skolsköterskorna ha de rätta kunskaperna för att kunna bemöta elever som 

misstänks använda narkotika eller som man vet använder narkotika? 

 Hur går mötet till med dessa elever? 

 Vad är viktigast i mötet med eleverna? 

 Finns det något som behöver förbättras/ förändras för att bemötandet med eleverna 

skall fungera bättre? 
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Tidigare forskning 

Eftersom att det inte finns så mycket tidigare forskning kring just skolsköterskans arbete med 

eleverna som är positiva till eller använder sig utav narkotika så presenteras i detta avsnitt 

närliggande forskning kring elevhälsan i allmänhet samt hur skolsköterskans yrke förändrat 

över tid. 

     Åsa Backlund har skrivit en avhandling ” Elevvård i grundskolan: resurser, organisering 

och praktik” vid Stockholms universitets 2007. I en intervju berättar hon att det finns stor 

skillnader mellan skolors personalresurser när det gäller elevhälsan och att elevernas riskerar 

att hamna i skymundan på grund utav att det finns olika syner på vem som bär ansvaret. 

Fokus är på de yrkesgrupper inom elevhälsan som inte är pedagoger och som kan vara ett 

komplement i det sociala arbetet. Den består utav två studier: en kvalitativ studie där hon har 

kartlagt skolans resurser när det handlar om elevvården men hon har även tittat på hur 

resurserna förhåller sig till varandra, hur det är organiserat inom elevhälsan osv.  Den andra 

studien är två fallstudier av elevvårdsteamets arbete vid två olika skolor, detta för att få en 

mer vardagsnära och verklig bild utav elevhälsans arbete. Personal inom elevvårdsteamet 

intervjuades till exempel skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer, men även lärare, 

föräldrar, elever, skolledning samt ledningen för de resurser som knyter an till 

elevvårdsteamet. Slutligen observationer genomförts av de centrala mötesarenorna där olika 

yrkeskategorier har fått föra dagbok.  

     Det viktigaste som framkom i nämnda studie är att det finns stora skillnader mellan 

skolornas tillgång till skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Där det kan variera mellan 

en halv till över sju årsarbetare per tusen elever på skolan. De olika resurserna 

elevvårdsresurser och pedagogiska resurser används inte kompenserande för varandra i den 

meningen att en skola med få kuratorer skulle ha med lärarresurser. Skolsköterskor som fanns 

på skolorna sågs som en tillgång och deras arbete hade tydliga förväntningar - vilket man inte 

såg hos kuratorer och psykologer. Lärarnas betydelse och ansvar i elevhälsoarvetet påpekas 

ofta, och materialet visar att få skolor hade riktlinjer för lärarens ansvar och det var inte fota 

som lärarna erbjöds handledning regelbundet. Detta gör att eleverna hamnar i kläm när det 

gäller ansvarsfrågan. (Lovén 2007) 
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Skolsköterskans arbete  

Eftersom att elevernas hälsa blivit bättre och bättre så började man sätta fokus på elevernas 

psykiska hälsa och sociala problem. Detta ledde till en diskussion om att anställa psykologer 

och kuratorer i skolorna under mitten av 1950-talet växte fram. Skolsköterskorna ansåg dock 

att det räckte med deras utbildning eftersom att de redan gått en likvärdig utbildning som 

kuratorerna genomgott och att det skulle bli svårt att urskilja kuratorns arbete från 

skolsköterskans. Skolsköterskorna behövde bara en liten kortare kurs i vissa ämnen för att 

göra ett likvärdigt arbete som kuratorn detta kom som krav från skolläkaren och rektorn. I 

skolsköterskans dagliga arbete ingår det att undervisa eleverna i hålsovård och hygien de skall 

fostra dem till att leva sunt. Eftersom att skolsköterskans arbete förändrade efter hand så 

började kompetensfrågan allt mer hamna i fokus och i slutet av 1940-talet och början av 1950-

talet drev rikssektionen för skolsköterskor frågan om en specifik utbildning för 

skolsköterskor. Skolsköterskorna hade tydliga mål och riktlinjer för hur utbildningen skulle 

vara utformad där socialvård, barnpsykologi, barnpsykiatri, pedagogik samt epidemivård skall 

vara i fokus. Dock fick detta inget gensvar eftersom att ordförande för skolläkarföreningen 

och rektorn vid statens distriktsköterskeskolan tyckte att utbildningen till distriktssköterska 

eller barnsjuksköterska räckte för ett arbete som skolsköterska. Skolsköterskans arbete har 

under decennier kännetecknats utav hälso- och sjukvård där arbetsuppgifterna var 

rutinmässiga. Deras arbete har haft stor betydelse när det handlar om att förebygga sjukdomar 

och skapa en god hälsa för barn och ungdomar. Därför har arbetet förändrats från 

hälsokontroller till att arbeta mer hälsofrämjande men fortfarande är det en välkänd och 

respekterad verksamhet. (Clausson m.fl. 2012)  
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Teoretisk referensram 
Professionsteorin valdes eftersom att skolsköterskans yrke är en typ utav profession och för 

att förstå vilka krav eller finns på en profession. Denna teori används mest i bakgrunden för 

att få en bild av vad som skiljer ett yrke från en profession. 

Profession 

En profession kännetecknas enligt Parsson av affektiv neutralitet, att den professionella 

utövaren inte är känslomässigt engagerad i klienten, universalis, klienterna skall behandlas 

lika, kollektiv orientering, professionella arbete för mänsklig välbefinnande, funktionell 

specificitet, medlemmarna i professionen bortser från saker som inte är relevanta för klienten, 

och förvärvad kompetens, professionen får sin status genom det arbete som utförs och inte på 

grund av den skrivna statusen. ( Evertsson 2002) 

     Forskning kring professioner är uppdelat i olika perspektiv och traditioner.  På senare tid 

har man tvivlat på vad skillnaden mellan professioner och andra yrken på arbetsmarknaden, 

läkare, advokater, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och hemvårdarinnor är exempel på yrken 

som är svåra att definiera eftersom de ligger mellan yrke och profession.  Istället för att 

försöka se vilka kriterier som finns för att skilja yrken från profession så har man försökt 

finna processen som leder fram till att vissa yrken får statusen profession och andra inte. 

(Evertsson 2002) 

     Sökandet efter professionernas egen karaktär och samhälleliga betydelse har blivit ett 

sökande efter egenskaper och kännetecken som kan skilja mellan yrken och profession. 

Bilden av profession är en spegling utav de akademiskt utbildade yrkesgrupperna som växte 

fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som växte fram och etablerade sig på den 

engelska och amerikanska arbetsmarknaden som fria marknadsentreprenörer. (Evertsson 

2002) 

     Den kritik som essentialistiska professionstraditionen har fått är att den använder sig utav 

kriterier för att definiera professioner som egentligen skiljer sig åt. Man skulle kunna säga att 

det finns lika många professionskriterier som det finns professionsforskare. Millerson 

kommer fram till olika kriterier för att komma fram till hur en profession skall vara dessa är: 

Användande av färdigheter skall vara grundade i teoretiska kunskaper, utbildning och träning 

i färdigheter, professionellas kompetens skall ge examina, handlingsetik försäkrar 



6 

 

yrkesintegritet, utförandet utav tjänsten sker för allmännas bästa, yrkessammanslutning som 

organiserar medlemmarna. Den vanligaste kritiken som den egenskapsorienterade 

professionens forskning fått handlar egenskapernas relation till varandra och förhållande till 

samhällets struktur.( Evertsson 2002)  

     Att enas om vilka egenskaper och kännetecken som skall definiera en profession är svårt 

och gör det inte lätt att skilja professioner från yrken.  De empiriska studier som finns för att 

bestämma professioner stämmer inte överrens med verkligheten.  De flesta yrken som ses som 

profession hade hög status i samhället redan innan kunskapen formaliserades, vetenskaplig 

gjordes och förmedlades inom skolan och universitet. Hellberg menar att många av de 

egenskaper som professionsforskare använt sig utav för att skilja dessa från icke- professioner 

är hämtade från professionens föreställningar om sig själva. (Evertsson 2002) Inom 

professionsteori använder man ett begrepp semiprofession som betyder att en yrkesgrupp 

visar professionella drag men avsaknar en eller flera egenskaper för att bli kallade profession. 

Dessa yrken kan vara, lärare, socialarbetare och sjuksköterskor.(Clausson m.fl. 2012)  

 Skolsköterskans profession 

Enligt de kriterier som finns för en profession så är skolsköterskans yrke en profession. Enligt 

Parsson så finns det olika kännetecknen för en profession och där finns bland annat, att en 

profession inte skall vara känslomässigt engagerad i klienten, att alla klienter skall behandlas 

lika samt att man arbetar för mänskligt välbefinnande. Dessa kriterier passar in på 

skolsköterskans yrke eftersom det är sådana saker en skolsköterska arbetar med dagligen i sitt 

arbete med elevernas hälsa. En skolsköterska träffar elever dagligen som kan utgå från 

parssons kännetecken vara en klient. Skolsköterskans profession kan även vara att han/hon 

har fått en typ utav legitimitet, utbildning som ett bevis på att det är en profession som 

han/hon utövar dagligen.  

     Skolsköterskan har olika arbetsuppgifter eftersom de arbetar inom många olika 

verksamhetsområden. Skolsköterskans arbete speglar den hälsoutveckling som finns i 

samhället. Förr arbetade skolsköterskan för att förebygga sjukdomar vilket har ändrats och 

idag är fokus på att arbeta mer hälsoinriktat. Skolsköterskan arbetar med professionella inom 

elevhälsan t.ex. Skolläkare, kurator, psykolog men även med annan personal inom skolan, 

lärare och rektor för att se till att eleverna får det stöd de behöver för att klara utbildningens 

mål. Arbetet har en central roll i skolan men samtidigt kan det vara att hävda sin 
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professionella roll samtidigt som det finns ett stort förtroende för skolsköterskan. Det har visat 

sig att skolsköterskor ibland kan känna sig osäkra på hur andra professionella inom skolan 

uppfattar deras profession. (Clausson m.fl. 2012)  

Diskurs 

Diskursteorin kommer användas i analysen utav intervjuerna med skolsköterskorna för att se 

vad för diskurser som finns i bemötandet utav eleverna. Diskurs teorin har även hjälpa mig i 

analysen för att se vad respondenterna egentligen säger utifrån diskurser som finns.  

     När man studerar diskurser och sociala konstruktioner innebär det att man utrycker sig på 

ett annat sätt, att fundera över vad som sägs, hur det sägs och hur man skulle kunna säga det 

på ett annat sätt.  Diskurser handlar om talordningar och logiker som bestämmer vad som är 

socialt och kulturellt accepterat som t.ex. sant, trovärdigt, förnuftigt osv.  Det visar även vad 

som är möjligt och inte möjligt att säga i ett visst sammanhang.  En annan viktig del av 

diskursanalysforskning är frågan om vem som får tala. I alla miljöer, på varje plats där 

diskursen finns existerar det en talordning också över vem som definieras som mest insatt och 

vem som är kapabel till att vara den mest seriösa talaren. Detta kan vi se när en person 

definieras som, lekman, partisk, subjektiv, felinformerad, inkompetent eller liknande för ett 

ifrågasättande av informatörens pålitlighet. ( Börjesson 2003)  

     För Michel Foucault var diskurs ett perspektiv som visar hur en viss samling språkliga 

kategorier förhöll sig till ett objekt och hur vårt sätt att beskriva objektet påverkar hur vi 

uppfattar eller förstår det.  Om en viss diskurs handlar om t.ex. mental ohälsa kommer vår syn 

och uppfattning om hur mentalt störda personer är, vad deras sjukdom egentligen är för något, 

hur man skall bemöta och behandla dem samt vem som har rätt legitimitet att behandla dem. 

Diskursen i detta fall blir en referensram för att berättiga den makt som vården har över 

mentalt sjuka individer och över behandlingssystemet.  Det betyder att en diskurs är mycket 

mer än bara språket som sådant- den är även grundläggande för den sociala värld som är utav 

intresse. En diskurs är därför mycket mer än bara ett redskap för att skapa eller förmedla 

meningar. Vi vill även uppnå saker och ring när vi talar eller skriver. ( Bryman 2002)  

Gemensamma drag för en diskursanalys är: 

 Fokus på språket och hur man skapar meningar med hjälp utav språket 

 Fokus på handlingar- handlingar blir följden utav de uppfattningar som finns i språket. 
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 Speciellt fokus makt genom språkets retoriska kraft- hur etiska och påbjudande 

budskap skapas genom användandet av text.  (Hansson 2013) 

 

 Utifrån de olika drag som finns inom en diskursanalys ser man i analys vad för olika 

diskurser som dyker upp. Hur de använder språket i bemötandet med eleverna kan vara ett 

exempel.  
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Metod 

Forskningsproblemet som valt i uppsatsen är hur skolsköterskor arbetar med elever som är 

positiva till eller använder sig utav narkotika. Eftersom det handlar om hur skolsköterskorna 

arbetar med detta så har intervjuer utförts.   

     Genomförandet av datainsamlingen startades med att ett mail skickades till alla 

skolsköterskor i de två kommuner som valts ut, totalt 10 skolsköterskor. Eftersom att 

gensvaret inte blev så starkt så skickades ett påminnelsemail ut till samtliga skolsköterskor 

och därefter kom det svar från sex respondenter. Att fokusera på just sjuksköterskorna var för 

att begränsa mig och just för att hålla fokus på en arbetsgrupp i elevhälsan. Eftersom 

intervjuer passade bäst så utfördes semistrukturerade intervjuer med sex olika sjuksköterskor 

på gymnasieskolor från två olika kommuner i Norrbotten. Intervjuer valdes främst för att 

kunna ha en stor möjlighet till att ge följdfrågor för att få fram djupare svar från 

respondenterna samt att det inte fanns så stort antal skolsköterskor. Anledningen till att två 

kommuner valdes ut är för att ha möjlighet till fler respondenter samt ett mer representativt 

resultat. Semistrukturerad intervju valdes främst för att i rollen som forskare och intervjuare 

har man möjligheten att förhålla sig till vissa teman eller intervjuguide, samtidigt som 

intervjupersonen har stor frihet att förmulera svaren på sitt egna sätt. Frågorna i intervjun 

behöver inte komma samma ordning som dem gör i intervjuguiden utan intervjuaren kan även 

ställa frågor som inte ingår men som intervjuare anser är relevanta. Men i stort sett så ställs 

frågorna i den följd som det är tänkt. (Bryman 2002) Intervjuguide gjordes med olika frågor 

för att det skulle vara lättare att få svar på frågeställningar samt för att intervjuerna skulle bli 

sammanhållna. Efter att intervjuerna var gjorda som med respondenternas tillåtelse hade 

spelats in transkriberades dessa. I intervjun så är det en förutsättning om intervjuaren kan vara 

uppmärksam på det som säg eftersom det är lättare att följa upp med synpunkter under 

intervjun, därför ha respondenten bli distraherad om man för anteckningar under samtalet om 

det som sägs. Det finns en stor variation i hur lång en intervju är och det finns inget som säger 

att kortare intervjuer är sämre än längre. ( Bryman 2002) De intervjuer som gjordes tog 

mellan 20-40 minuter vilket räckte för att få den information som behövdes. Efter varje 

intervju transkriberades materialet då det fanns färskt i minnet.  När intervjuerna var klara och 

transkriberade gjordes en matris där olika begrepp som knyter an till diskurs fanns. I matrisen 

fördes citat från skolsköterskorna in som förklarade olika begrepp som kopplas ihop med 
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diskursen. Dessa begrepp var t.ex. bemötande, fasad, kunskap och förbättringar begreppen 

har koppling till de frågeställningar som uppsatsen behandlat.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, om resultatet från undersökningen blir samma om den 

görs på nytt eller om det påverkas utav slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar.  

Begreppet används tillsammans med frågor om mått som utvecklas för samhällsvetenskapliga 

begrepp, dessa kan vara fattigdom, fördomar, rutinisering av arbetsuppgifter och religiös 

renlärighet frågan handlar om dessa är fastställda eller går att förändra. Reliabilitet blir oftast 

aktuellt då det görs en kvantitativ undersökning, den kvalitativa forskaren är mer intresserad 

utav frågan om hur vida resultatet är stabilt eller ej. ( Bryman 2002) I min undersökning så 

handlar reliabilitetet om att om den annan person skulle utföra intervjuerna med skosköterskor 

på gymnasieskolan med liknande frågor så skulle de förmodligen få samma eller liknande 

resultat som jag fick vilket tyder på hög reliabilitet. Det resultat som jag fått fram tyder på en 

tillförlitligt men självklart kan jag som utfört intervjuerna påverkat resultatet med min egen 

förförståelse. 

     Validitet avser att man mäter det som verkligen ska mätas.( Bryman 2002) Respondent 

validitet handlar om att forskaren förmedlar det resultat till de som varit föremål eller ingår i 

undersökningen. Målet är att få en bekräftelse på att det som forskaren förmedlat är riktigt.  

Respondentvaliditet är populärt när man gör en kvalitativ forskning, eftersom att det är viktigt 

att det finns en överensstämmelse mellan resultaten och de erfarenheter och uppfattningar 

som respondenterna har. ( Bryman 2002) Responsvaliditeten i min uppsats är god eftersom att 

de som jag intervjuat kommer få ta del utav mitt resultat i form utav att jag kommer skicka ett 

exemplar till respondenterna. Jag har även mätt det som skulle mätas vilket var hur 

skolsköterskorna arbetar med elever som använder eller har provat narkotika. 
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Resultat och Analys; kunskap, bemötande, mötet med eleverna och 

förbättringar 

I detta avsnitt kommer jag presenterar resultatet från intervjuerna och min analys utifrån 

diskurserna. Det resultat som presenteras är olika citat från intervjuerna med 

skolsköterskorna. Analysen är de olika begrepp som jag kopplat ihop med diskurs. Jag 

kommer även att se till skolsköterskans profession under analysen på vilket sätt de har 

definierat sin profession. Presentationen sker genom olika områden som framkommit under 

intervjuerna. Jag kommer att analysera själva texten och försöka på så sätt hitta diskurser. 

Skolsköterskorna har anmälningsplikt om det känner en oro enlig socialtjänstlagens 14 kap 1§ 

detta betyder att myndigheter som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla om 

de får vetskap om att ett barn far illa eller behöver skydd (Lakso 2013) 

Kunskap och bemötande 

     Det första området som behandlas är ”kunskap” detta utrycker sig på olika sätt i 

intervjuerna men det som främst framgår är kunskap om droger och motiverande samtal: 

”Jag vet inte om man behöver mer än någon annan som anmälningsplikt, att man vet vad man har 

skyldighet att göra och att man samtidigt har kunskaper kring att man kan motivera dom till att ta tag 

i ett bekymmer och ett problem. Så det man behöver är väll lite kunskaper om motiverande samtal och 

sådana saker, och det är väll något som vi har allihopa” 

”Ja man behöver bli uppdaterade för allt nytt som kommer Spice och nu är det ju cannabis och ja men 

vi behöver hela tiden mycket för dom ligger hela tiden före oss” 

     Svaren som kom från respondenterna är om man ser till det första citatet så handlar det om 

personen känner att hon anmäler att staten har makten i detta fall eftersom hon direkt svarat 

att man behöver inte mer än någon annan som är anmälningspliktig, medan den andra tyckte 

mer att man behöver bli uppdaterad hela tiden och säkert ser mer till sin egen kunskap att det 

på något sätt säkert är svårt att ligga steget före och samtidigt ser ur samhällets perspektiv. 

Som skolsköterska arbetar man oftare med förebyggande om man jämför med vanlig sjukvård 

där fokus är mer på att bota eleverna. Därför ställdes frågan till skolsköterskorna vad deras 

roll är i elevhälsan för att se hur de ser på sin profession. 
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” här jobbar man ju mer med hälsa och förebyggande och med livet. Förbereda ungdomarna för 

framtiden och få följa dom, det tycker jag är intressant.: min roll som skolsköterska är ju först och 

främst det medicinska, men man hamnar ju i så mycket annat också” 

” Att arbeta som vanlig sjuksköterska, det är ju ren sjukvård. Här träffar man ju egentligen friska 

ungdomar, dom flesta är ju friska. Så vi har ju ingen provtagning eller liknande förr kunde man ta 

blodprov och urinprov men det gör man inte längre.” 

     Som beskrivits i teoridelen så är skolsköterskans arbete en typ av profession, eftersom att 

skolsköterskorna arbetar mer förebyggande och inte träffar patienter som är sjuka på det sättet 

som de gör på ett sjukhus så hamnar det väldigt mycket på skolsköterskans bort som en 

skolsköterska sa under intervjuen 

” Men annars är vi som en vad ska jag säga, en del i ett kugghjul jag upplever det som att 

skolsköterskan har en ganska, ofta är en spindel i nätet som har en ganska central roll” 

     Med detta blir deras profession blir väldigt tydlig i och med att de har dels en medicinsk 

profession men samtidigt fungerar som en spindel i nätet när det gäller bemötandet med 

ungdomar så kan du även komma till skolsköterskan om du bara vill prata.  

     De diskurser som framkommit under kunskap och profession är en diskurs om makt att 

över skolsköterskan så har regeringen makten att skolsköterskan skall anmäla så fort hon får 

en misstanke om att någon använder eller har provat narkotika. De har makt över vem som får 

säga och vad som får sägas, detta kan även tala för den sekretess som skolsköterskorna har 

gentemot andra dels i elevhälsan men även det att dem får inte säga till andra vad som de tagit 

upp hos skolsköterskan om eleven är över 18år. Om eleven är under 18år så kan 

skolsköterskan ringa hem och då har föräldrarna rätt till att läsa i journalerna och ta del utav 

vad som sagt dock är detta någonting som skolsköterskan berättar för eleven så att denna är 

medveten om det.  Kunskap i sig kan även vara en diskurs eftersom med den kunskap som 

skolsköterskan har kan hon/han utrycka sig på ett sätt som visar på trovärdighet. Eftersom att 

hon/han dessutom är en professionell person och på så sätt har press på sig att på något sätt ha 

de rätta kunskaperna för att kunna utöva sitt yrke på bästa möjliga sätt.  

     Det andra området handlar om ”bemötande” med eleverna. När en skolsköterska möter en 

elev när det handlar om narkotika sker inte det på något speciellt sätt utan skolsköterskorna 

behandlar eleven som vilken annan elev som helst. Oftast är redan eleven placerad i 

socialtjänstens händer men ett möte med eleverna är en förutsättning för skolsköterskorna och 
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när det gäller droger så är bemötandet väldigt viktigt och framförallt stöttning. 

Skolsköterskorna har i intervjuerna svarat 

” Att ja men det här att du använder droger, ja men att vi har ju ett samhälle som ser ut så att det är 

inte accepterat hur tänker du i det då när du skall ut och jobba sedan och du kanske vill vara 

drogpåverkad men att dina arbetsgivare tycker inte att det är okej. Att det blir ju som en konsekvens 

för dig för du kommer inte kunna vara på ditt arbete hur tänker du i det och alltså man får som ställa 

lite större frågor i perspektiv” 

” Då får jag stötta eleven och fråga helt enkelt hur det går och går du på samtal regelbundet och 

lämnar du prover och hur går skolan och sådant. För det är ju skolan skolsituationen som vi hanterar 

hur går det i skolan och hur fungerar det och man får ju bara fråga helt enkel.” 

     Utifrån de svar om hur de bemöter eleverna så tolkas svaren som att de skolsköterskor som 

intervjuats på något sätt försöker få eleven själv att reflektera över sina handlingar istället för 

att vara en ”moraltant”. Detta handlar mycket om vilket förtroende eleverna har för 

skolsköterskan om de känner att de kan berätta hur det går på Socialen. Den diskurs som finns 

är fokus på handlingar som på något sätt handlar om just det att eleverna själva får berätta hur 

det går och sådant för att på något sätt så måste elevens talan få komma fram och det är 

accepterat att den gör det också från skolsköterskan sida.  

” det viktigaste är väll egentligen att bemöta dem med respekt och försöka få dem själva att utrycka 

eller se sitt eget bästa. Jag ska ju inte sitta som en morakärring och säga vad som är bra och dåligt” 

” alltså dom vet ju i stora drag vad skolsköterskan håller på med att det handlar om hälsa och olika 

former av droger och sådant där så dom vet ju att det är det man jobbar med, så dom är nog lite 

förberedda att frågorna kan om det” 

     I intervjuerna med skolsköterskorna så tycker dem sig ge ett fortroende till eleverna och att 

eleverna kan komma till dem om det är något som de undrar över. Skolsköterskan en central 

roll och eleverna har under hela skoltiden haft en skolsköterska även om personen har ändrat 

så är det ändå professionen skolsköterska som dom är väl bekanta med. Eftersom att 

skolsköterskorna har anmälningsplikt så kommer frågan om hur skolsköterskorna hanterar 

just deras ansvarsområde de var väldigt olika hur lång skolsköterskorna tyckte att deras 

ansvarsområde sträcker sig.  

” Jag brukar säga att jag tar upp det för det är mitt ansvar, jag är skyldig till att göra en anmälan till 

socialtjänsten och det är så här det är.” 
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” Men på något sätt måste man ju, hur ska jag säga man kan ju inte bara lämna det att man vet att en 

elev som inte vill samarbeta utan jag är anmälningsskyldig om eleven är under 18år så det är vell 

sista utvägen helt höll jag på att säga men kan man inte med elevenshjälp och kollegor hjälp 

föräldrars inblandning komma till någon lösning så måste man ju ta hjälp av socialen.” 

     Utifrån dessa svar så tänker jag att vissa utav skolsköterskorna var väldigt korta att de 

anmäler på en gång de får en misstanke om narkotika vilket kan komma från elever lärare 

eller andra på skolan. Andra försökte samtala med eleven och om inte det hjälper så tar de 

hjälp utav social myndigheter. Det handlar säkert mycket med deras profession att göra och 

vilket ansvar det känner att de har gentemot sociallagen och elever. Mycket av den diskursen 

är just talet som kommer fram hur man genom samtalet skall kunna gå vidare på ett annat sätt 

vad som är förnuftigt. För om skolsköterskan anmäler till socialen så är det inte säkert att det 

händer något bara för det 

” Men det är ju tänker jag att jobba också så man får ett förtroende med en elev för det att om man 

skall ”anmäla” så kommer man ju inte någonstans vart eller hjälper inte eleven i grund och botten för 

det bygger ju mycket på frivillighet. För det är ju samma med socialtjänsten för man vidareförmedlar 

sin oro dit så är det ju inte per automatik att det händer något utan dom tar kontakt och kanske 

föräldrar kanske” tack men vi är inte intresserade” 

     Här har skolsköterskan har sträckt sitt område väldigt långt och har svarat väldigt 

förnuftigt och det känns väldigt trovärdigt det hon sa. För någonstans vill skolsköterskorna 

även fast dem kanske inte sa det under intervjun alla gånger vill ändå hjälpa eleven att förstå 

även om eleven inte förstår det just då de är inne i missbruket man kanske senare i livet. För 

det handlar ju ändå om att eleven skall klara av skolan och här dyker ett tema upp som är 

frånvaro. 

” om man ser att eleven har stor frånvaro eller kanske dom är lite ärligare när det handlar om 

alkohol, att om dom dricker alkohol varje helg så kan man fråga om det förekommer andra droger” 

” Och just i den här åldersgruppen så är ju det här med frånvaro en parameter som kan tala mycket, 

det kan stå för så mycket” 

     För skolsköterskorna så är frånvaro en parameter som kan tala för mycket. Det kan även 

vara via frånvaro som de får veta att en elev använder narkotika. Men oftast är det via 

kompisar eller andra elever på skolan.  
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” det kan vara att eleven själv berättar det till mig, vi ställer ju ganska raka frågor på hälsosamtalen 

t.ex. men det kan även vara kompisar” 

     Att just frånvaro är en diskurs handlar om att det rymmer ganska mycket under just det 

begreppet och att det kan tala för så mycket varför eleven inte är i skolan tex  sjukdom, 

familjeförhållanden och narkotika vilket kan tala för elevens frånvaro. Den diskurs som finns 

här är framförallt talan att det skall vara tryggt för eleven och det är accepterat i 

sammanhanget att elevens talan får komma fram viket den gör under hälsosamtalet. Det är 

viktigt att se till denna diskurs när det handlar om just bemötande och att det skall vara tryggt 

för eleven att berätta om allt även om det inte handlar om droger.  

Mötet med eleverna och förbättringar 

     Nästa område handlar om ”mötet med eleverna”, att en skolsköterska möter elever som 

använder narkotika eller har provat narkotika är inte alls ovanlig i början utav årskurs 1 så 

kallas eleverna in på hälsosamtal  

” under hälsosamtalen har kryssat för att dom har provat narkotika och då pratar jag runt det. och då 

försäkrar jag mig om att den här eleven kanske inte har fortsatt att droga utan att den har testat en 

gång och aldrig mer.” 

     Det är främst under hälsosamtalet som frågan om narkotika dyker upp, eftersom det är en 

fråga som kommer i slutet utav samtalet så har skolsköterskorna skapat ett förtroende med 

eleven och det är lättare att få veta om en elev använder eller har provat narkotika. Oftast så 

får skolsköterskorna ett ärligt svar utav eleverna viket kan kopplas till diskursen som 

behandlar vad som är tillåtet att säga och inte i vissa sammahang. Eftersom skolsköterskan 

redan skapat ett förtroende med eleverna så är det lättare för eleven själv att berätta om de 

hanvänder eller har provat narkotika eftersom det är accepterat från skolsköterskans sida att 

just tala om det när frågan ställs under samtalet. Om eleven är ärlig eller inte är svårt att säga 

och här skiljer det sig mellan skolsköterskorna 

” det brukar dom göra. Jag är som förvånad att dom är så pass ärliga” 

” det är såklart inte var tionde på hälsosamtalet som säger det visst är det så att dom inte är ärliga.” 

     Svaren skiljer sig ganska mycket mellan skolsköterskorna och det är säkert så det är, alla 

berättar inte medan vissa är väldigt ärliga. De elever som inte vågar säga att de använder är 

säkert dem som är långt inne i ett missbruk och om de använder narkotika så de vill på något 
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sätt hålla på med det. Men som uppfattades under intervjuerna med skolsköterskorna var att 

det att eleverna var ärliga och berättade om de använde narkotika kanske inte att dem håller 

på men att dem hade provat var inget ovanligt.  

” Långt ifrån alla, det är ju lixom ingenting. Dom vill ju hålla på med det där.” 

     Att då bemöta en elev som använder droger men inte ser det som något problem är svårt att 

motivera till att sluta eftersom att skolsköterskorna har anmälningsplikt och oftast så de elever 

som missbrukar är placerade hos socialen eller liknande.  

” Jag pratar ju såklart med kurator och rektor och man gör ju en anmälan om det är någon som håller 

på, och man skall ju prata med eleven också” 

     Som skolsköterska så har du anmälningsplikt vid minsta misstanke men det är ju såklart att 

hantera en svårhanterad elev är inte deras bord utan socialen som måste ta hand om det. Här 

handlar det mycket om makt diskursen och samtidigt om skolsköterskans profession som inte 

räcker till en behandlande/ utredande profession. Detta var något som skolsköterskorna 

påpekade ofta under intervjuen 

”Men jag brukar säga att vi måste göra en soc anmälan på blotta misstanken då får utreda” 

     Som skolsköterskan säger så har inte hon en utredande position och hon har varken den 

kunskap eller utbildning att kunna utreda något. Kanske är det så att skolsköterskan inte har 

makten att deras ansvars område inte sträcker sig så långt så de vill ta på sig behandlandet 

utav eleven. Det skolsköterskan vill uppnå när hon säger att hon inte skall utreda något tänker 

jag på en diskurs att hon vill uppnå saker när hon säger det. De diskurser som finns i 

skolsköterskans hantering utav svårhanterade elever är utrycket, att eleven känner att de kan 

prata med skolsköterskan och att skolsköterskan på något sätt litar på att eleven talat sanning. 

Det viktigaste för skolsköterskan i bemötandet är att ha en central roll att på något sätt försöka 

stötta eleven men samtidigt inte säga vad som är rätt eller fel utan låta elevens talan komma 

fram vilket i sig är en diskurs.  

     Det sista området i analysen handlar om ”förbättringar” eftersom att ungdomarna har en 

allt mer liberal inställning till narkotika så fanns det en del saker som skulle kunna förbättra 

deras arbete för att de skulle kunna förbättras men även att ungdomarna behöver få mer 

kunskaper om just droger 



17 

 

”rent allmänt så skulle jag tycka att ungdomarna behöver mer kunskap man har ju sett i olika 

undersökningar att elever som har inte har så bra kunskaper om droger har en liberal inställning till 

det dom använder ju droger i mycket högre utsträckning än dom som vet mer så jag kan tänka att dom 

borde få mer kunskap om droger rent allmänt alla” 

     Skolsköterskan som svarat är inne på helt rätt spår, eleverna har inte så mycket kunskap 

kring droger och hur farligt det egentligen är. Oftast är det så att om kanske eleverna vet 

riskerna och sådant kanske dem inte använder droger, men är dem fast och har hittat en drog 

så är det nog så svårt att få dem att förstå vad dem utsätter sig för.  Men just det här med att 

eleverna behöver mer kunskap är viktigt. 

”Men det behöver vi ju mycket vi hinner ju aldrig ligga steget före dom men i alla fall någotsånär så 

vi vet vad dom pratar om” 

     Eftersom eleverna som använder droger eller är inne i ett missbrukar har stor koll på allt 

med droger och hur de får ut den bästa effekten så känns det som att de på något sätt kanske 

ändå har mycket kunskap om just droger men kanske inte riktigt vad de utsätter sig för när de 

använder droger. Eleverna är alltid steget före och de kan så mycket var något som 

framkommit under intervjuerna. Att skolsköterskan känner att de alltid behöver ligga steget 

före handlar säkert om att hon känner sig osäker när en elev kommer in och berättar om de 

droger som finns. Det handlar mycket om att skolsköterskan på något sätt hamnar i underläge 

och kan som inte förstå vad eleven pratar om. Detta kan handla om makt diskurs att de 

hamnar i underläge och vet inte vad det skall ta sig till. För säkert är det så att som 

skolsköterska så vill de ju ändå elevens bästa och att de skall klara utav skolan få ett jobb och 

kanske studera vidare.  På så sätt känns det som att både lärare och elev behöver mer kunskap 

kring droger. Men vad som inte sägs är kanske att eleverna är den största kunskapskällan men 

då har de redan fastnat för sin drog.  

     En annan sak som framkom under intervjuerna är hur viktigt det är med uppföljning och 

att få ta del utav undersökningar eller ta del utav kommuner som har arbetat mycket kring 

narkotika och se hur de gjort för att lyckas 

”Men jag skulle önska att det fanns mer utbildningar eller mer föreläsningar kanske där man tar upp 

mer lyckade exempel, ja men det här jobbade man med på den här skolan i den här delen utav Sverige 

eller där man har sett resultat att få ta del utav sådant det skulle jag önska” 
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” Ja men kanske någon utbildning kring ja men det kommer också återkommande som utbildningar 

om hur man hanterar besvärliga och aggressiva personer det finns och man ser att det finns sådana 

utbildningar. Men det är ju samma där vi ska ju kunna lite om så mycket så jag känner att jag vill 

begränsa mig. Jag kan inte ändra all krut åt drogerna hur mycket man än skulle vilja” 

     Även fast dem inte säger det rakt utså tror jag någonstans att skolsköterskorna har för lite 

kunskap kring just ungdomar och narkotika för det kommer fram hela tiden fast det inte sägs 

rakt ut att de har för lite kunskap. Men just det med uppföljning och få ta del utav lyckade 

exempel måste vara det bästa. Då slipper elevhälsan på skolan uppfinna hjulet igen och igen. 

Här handlar det mycket om fokus på handlingar som diskurs att de handlingar som gjorts vore 

bra om alla fick ta del utav. Att handlingen som de gjort i denna kommun i denna skola kan 

vara den bästa kunskapen som skolsköterskorna kan få, just för att det är ett bra exempel på 

hur de kan arbeta.  Att fler utbildningar behövs tycker jag är bra för det känns som att 

skolsköterskorna verkligen har uppmärksammat drogproblematiken, utbildning i 

svårhanterade elever tycker jag känns som en mycket relevant utbildning. Eleverna som 

använder droger eller har provat är säkerligen inte lätta att hantera. Trots att frågan om droger 

är intresseväckande och oroande så förstår jag skolsköterskorna att dem kanske inte kan lägga 

all sig tid på droger utan det finns mycket annat som är viktigt för att eleven skall klara 

skolgången. De diskurser som dyker upp är framförallt vad som är förnuftigt när det gäller 

förbättringar, de förbättringar som framkommit kanske inte kan ske på en gång men att det 

blir mer uppföljningar, att de får mer kunskap om droger både personal och elever och att det 

finns fler specialutbildningar är en bra idé. Det känns som att skolsköterskorna har en 

förnuftig inställning till förbättringar. Även deras profession kan man se här som de vill 

vidare utveckla att de vill ha mer kunskap, bättre utbildning, uppföljning samt att de vill ha en 

begränsning och inte lägga all sin tid på droger, vilket känns relevant för deras profession som 

i sig är väldigt bred.  
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Diskussion 

Studien utav skolsköterskorna arbete med elever som är positiva till eller använder sig utav 

narkotika har varit mycket lärorikt och väckt många tankar. Syftet och frågeställningarna är 

grunden för mitt arbete och det som jag utgår ifrån under hela arbetet. Skolsköterskans arbete 

är en del utav elevhälsan på skolan som består av ett flertal andra professioner, tillexempel 

kurator och psykolog. Skolsköterskans profession har förändrats över tid från att ha varit 

inriktad på sjukvård till att idag arbeta med friska människor och förebygga ohälsa. Att arbeta 

i en profession enligt de sjuksköterskor som jag intervjuat handlar mycket om att vara en 

spindel i nätet och deras huvudsakliga uppgift är att träffa alla i årskurs ett under ett 

hälsosamtal. Intervjuerna som utförts var metoden i arbetet och det gav mig mycket att 

fundera över. Diskursanalys valdes för att analysera det som skolsköterskorna sa under 

intervjuerna därifrån framkom olika diskurser. Diskurserna har hjälpte att analysera 

skolsköterkans arbete inom elevhälsan. Professionsteorin valdes mest för att ha den i 

bakgrunden och fundera över vad en profession är och på vilket sätt skolsköterskans arbete är 

en profession, detta hjälpte även i analysen för att se på vilket sätt de använder sig utav sin 

profession i arbetet. Eftersom att det inte fanns någon tidigare forskning kring just mitt ämne 

hur skolsköterskorna arbetar med elever som är positiva till eller använder sig utav narkotika 

så finns det ingen att relatera till kring mötet med eleverna, vad som framkommit i tidigare 

studier. Vilket kan tyda på att detta är ett ämne som behövs forskas mer kring. 

     Det framkommit är att skolsköterskorna verkade ha ett väldigt givande arbete och de kan 

stöta på många olika problem i mötet med eleverna som sätter deras kunskaper på prov när 

det handlar om narkotika. Skolsköterskorna har den uppfattningen att eleverna har en liberal 

syn på narkotika och behöver mer kunskaper om det. De kunskaper som skolsköterskorna 

anser att de behöver är mer kunskap om just bemötandet, samtalsmetodik och kunskaper om 

droger. Vissa skolsköterskor tyckte att eftersom att de inte har någon utredande position så 

behöver de inte mer kunskap än någon annan som har anmälningsplikt. Så kunskaper har dem 

för att arbeta här och nu men de påpekade att de skulle vilja veta om det blir en utredning eller 

inte när de anmäler eleverna som de misstänkter använder narkotika. Det viktigaste i 

bemötandet anser skolsköterskorna är att eleven själv får prata och att skolsköterskan inte 

sitter och säger att det är fel och det är rätt utan elevens talan är mycket viktig i mötet med 

eleverna. Detta genererar i att eleven själv kanske löser problemet eller får en tankeställare om 

att narkotika är farligt. Skolsköterskorna känner sig trygga med att ta upp frågan om narkotika 
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och känner att de har den kunskap de behöver för att arbeta här och nu men självklart är det 

viktigt med uppföljning utav olika undersökningar och att de får se resultat från skolor som 

lyckats med narkotikaförebyggande arbete. Att mötet med eleverna skall kännas tryggt för 

eleven är en förutsättning och skolsköterskan måste kunna inge ett förtroende för att eleverna 

skall känna sig trygga i just frågor som rör narkotika användandet. Skolsköterskorna som 

arbetat länge får oftast en känsla utav att något är fel eller handlar om narkotika och känslan 

de får stämmer oftast, det brukar handla om narkotika i de flesta fal.  

      Diskurser som finns i skolsköterskans arbeta handlar mycket om fokus på handling, att få 

eleverna att förstå och själv se att deras handlande som i detta fall kan vara narkotika 

användande inte är något som de skall hålla på med och de skadar både andra och sig själv. 

Att på något sett försöka få eleverna själva att se detta tycker jag framgår tydligt under 

intervjuerna med skolsköterskorna. Skolsköterskornapåpekade även under intervjuerna att de 

ville få mer information om det blir en utredning eller inte när de anmält ett ärende till 

socialtjänsten. Detta kan kopplas ihop med maktdiskursen, skolsköterskorna har inte den 

makten att få just informationen om det blir en utredning eller inte vilket kan tyckas vara en 

självklarhet men mycket handlar nog om sekretessen att de myndigheter som tar över efter 

skolsköterskorna anmält skall stanna hos den myndigheten som tar tag i ärendet. 

     En fråga som studien genererat är hur sammarbetet fungerar med olika myndigheter såsom 

sociala myndigheter, polisen och andra myndigheter som berör frågan om ungdomar och 

narkotika, detta hade varit intressant att göra en studie om vid ett annat tillfälle. Vad som 

händer efter det att skolsköterskorna har anmält en misstanke till socialtjänsten är viktigt för 

skolsköterskorna att få veta för att de skall kunna planera in fler möten med eleven eller om 

socialtjänsten tar över. Skolsköterskorna tyckte att de får för lite information just när det 

handlar om utredningar för eleven kan detta vara viktigt så han/hon skall klara skolgången.  
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Bilaga 
Intervjuguide 

 Hur länge har du arbetat som skolsköterska inom gymnasieskolan? 

 Vad skiljerditt arbete som skolsköterska jämfört med en sjuksköterska?  

 Vad är din roll i elevhälsan? 

 Hur får du reda på att en elev använder/ har provat narkotika? 

 Förekommer det ofta? 

 Hur brukar dessa elever reagera när du kontaktar dem? 

 Känner du dig trygg att ta upp det med eleven? 

 Är vissa elever mer svårhanterade än andra? 

 Hur löser du isåfall detta? 

 Hur bemöter du en elev som använder/ provat narkotika? Hur går mötet till? 

 Vad anser du vara det viktigaste i mötet med dessa elever? 

 Hur förbereder du dig inför ett sådant möte?  

 Vilken kunskap anser du att man behöver som skolsköterska för att bemöta dessa 

ungdomar? 

 Har du fått någon speciell utbildning som knyter an till din yrkesposition? 

 Känner du att kunskapen ibland inte räcker till?  

 Om ja, vad skulle du vilja utveckla? Och hur? 

 Om nej, hur har du förvärvat den kunskap du har? 
 

 

 

 


