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Abstrakt 

Skolsköterskors arbetsuppgift är att befrämja hälsa. I skollagen 
(2010:800) framgår att elevhälsa ska omfatta medicinska, psykologiska 
och psykosociala insatser. Varje elev skall erbjudas minst tre hälsobesök 
under grundskoletiden. Elever ska också vid behov kunna anlita 
elevhälsan för enklare sjukvårdsinsatser (2010:800 2 kap 25§, 27§, 28§). 
Syftet med studien var att beskriva skolelevers syn på skolsköterskan. 
Kvalitativ metod valdes där intervjuer utfördes med sju skolelever i 
åldern 10-15 år från sex olika skolor i norra Sverige. Data analyserades 
med kvalitativ tematisk innehållsanalys som resulterade i fem kategorier: 
Tillgänglig och att vara tillhands, Tillitsfulla relationer, Information och 
undervisning, Enklare sjukvårdsuppgifter samt Hälsostödjande insatser. 
Utifrån de fem kategorierna utfördes en tematisering där två teman 
framkom: Att inge trygghet i mötet och Att finnas till för att stödja och 
hjälpa. Elevernas syn var att skolsköterskan bör vara mer tillgänglig på 
skolan. De kände tillit till skolsköterskan och ville kunna träffa hen ofta. 
Resultatet indikerar vikten att skolsköterskan skapar en trygg miljö där 
elever kan få hjälp med både psykiskt och fysiskt mående.  

Nyckel ord: skolsköterska, elever, kvalitativ tematisk innehållsanalys, 
elevhälsa, miljö, omvårdnad 
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Skolan är en plats för hälsorelaterat arbete där både den pedagogiska personalen och 

skolsköterskan är en del (Lightfoot & Bines, 2000). I skollagen (SFS, 2010:800) framgår att 

elevhälsa ska omfatta medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Skolsköterskan 

tillhör den medicinska insatsen. Varje elev skall erbjudas minst tre hälsobesök under 

grundskoletiden. Minst två av besöken ska innefatta allmän hälsokontroll och mellan 

hälsobesöken ska eleven erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade 

kontroller. Elever ska också vid behov kunna anlita elevhälsan för enklare sjukvårdsinsatser 

(SFS, 2010:800 2 kap 25§, 27§, 28§). 

Världshälsoorganisationen (WHO) har sedan år 1995 ett mål om att genom skolan förbättra 

hälsan i samhället främst genom hälsovägledande skolor (World Health Organization [WHO], 

u.å) I mötet med elever kan skolsköterskan sekundärt påverka familjerna till hälsosammare 

levnadsvanor. Elevhälsan är viktig för alla elever men kan anses allra viktigast för dem från 

lägre socioekonomiska klasserna (Arnesdotter, Olander & Ragneskog, 2008). Skolsköterskor 

kan vara överösta med jobb men trots det har de en unik möjlighet att kunna påverka hälsa 

och välbefinnande hos elever och deras familjer (Hoekstra, Young , Eley, Hawking & 

McNulty, 2016). Welch Holmes och Sheetz (2016) betonar att det bör finnas utbildade 

skolsköterskor på varje skola för att elever ska uppnå god hälsa och klara av studiemålen. Att 

en skolsköterska finns på skolan betyder att ohälsa kan upptäckas tidigare och att det 

förebyggande arbetet kommer alla tillgodo, vilket i sin tur sparar pengar för samhället. 

Tillgång till skolsköterska och psykolog gör att skolfrånvaron kan minskas och ger läraren 

möjlighet att undervisa istället för att ta hand om elevens mående.  

Enligt Rising Holmström, Häggström och Kristiansen (2015) innebär skolsköterskans arbete 

att stärka elevers tillit till sina förmågor, men också om förhållningsätt, elevcentrering och 

samverkan. Skolsköterskor menade att ett maktförhållande råder mellan skolsköterskan 

(experten, vuxen) och eleven (barn). För att minska detta behövs ett professionellt 

förhållningssätt som inte är dömande. För att skapa framtida hälsosamma livsval för elever 

gäller det att lyfta fram det som är bra, att ge hopp och att ta ett steg i sänder. Ett instrument i 

detta är att använda motiverande samtal, vilket medför ett mer elevcentrerat samtal där råden 

ges mer sparsamt. Då utgår samtalet från elevens berättelse och samtalet blir därmed mer 

hälsofrämjande enligt skolsköterskorna (Rising Holmström et al., 2015). En bra hälsodialog 

med hälsovägledning tillkommer när eleven känner tillit, får uppmärksamhet och att den är 

äkta och respektfull. Elever önskar att skolsköterskan skulle vara aktiv i rollen som lyssnare 

och ställa frågor (Johansson & Ehnfors, 2006).  
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Skolsköterskor vill skapa en tillitsfull relation till eleverna, för att kunna ge stöd, därför 

behöver de visa för eleverna att de finns och hur de ska kunna få tag på dem. En viktig aspekt 

är att elever behöver stöd regelbundet. För att skolsköterskor ska kunna ge stöd behöver de 

ibland prioritera bort andra arbetsuppgifter (Sherwin, 2016). Föräldrar vill att deras barn ska 

kunna lita på skolsköterskor. Föräldrar ansåg att skolsköterskor är professionella och de litade 

på skolsköterskors förmåga att ta hand om deras barns hälsa och välbefinnande. Däremot 

fanns en ovisshet hos föräldrar om vilket stöd och hjälp de kunde få av skolsköterskor 

(Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008).  

Barnes, Courtney, Pratt och Walsh (2004) fann att skolsköterskors arbete omfattar olika delar 

och att en av dem var att ge stöd till elever, både individuellt och i grupp och att hjälpa dem 

att ta sig igenom tonåren. När elever inte kände sig förstådda i skolan eller i hemmet kunde 

skolsköterskan vara en hjälp för dem att se sina positiva sidor, samt att hjälpa elever att 

handskas med ångest, få självrespekt och att genom positiv kommunikation känna sig 

värdefulla (Barnes at al., 2004). Att känna förtroende för skolsköterskan är viktigt och för att 

uppnå det behöver skolsköterskan och eleverna mötas på ett naturligt sätt. Gruppträffar där 

lärare och skolsköterskan gemensamt träffar en grupp elever kan öka elevers tillit till 

skolsköterskan, samtidigt som skolsköterskan genom gruppträffar kommer i kontakt med 

elever som annars inte skulle söka upp hen (Rosvall & Nilsson, 2016). 

Markkula och Hellström Muhli (2013) fann tre nyckelmetaforer om den svenska 

skolsköterskans hälsostödjande arbete; en frizon för elever, rollen som autonom expert och 

tidsbrist. Skolsköterskans roll är att vara stödjande, informerande, hälsoförespråkare och 

hälsofrämjande (Barnes et al., 2004), vilket Rising Holmström et al., (2015) beskriver som tre 

huvudområden i skolsköterskan arbete; hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. I det 

hälsofrämjande arbetet handlar det om att ge elever hjälp till självhjälp, det vill säga att arbeta 

med saker innan det blivit ett problem. Andra uppgifter för skolsköterskor är att upplysa och 

främja hälsa samt att vara hälsovägledande. Med stöd och vägledning är elever kapabla att 

göra hälsosamma val, enligt skolsköterskor. Barnes et al. (2004) menar att elever som oftast 

söker hjälp hos skolsköterskan är flickor och menar att det vore bättre om pojkar skulle ha 

möjlighet att prata med en manlig istället för med en kvinnlig skolsköterska. Skolsköterskor 

känner sig uppskattade av elever då de etablerar en god relation där de kan hjälpa eleven 

(Barnes et al., 2004).  

Elever ansåg att hälsosamtal ska innehålla frågor kring både det fysiska och psykiska måendet 

men också om skola och familj (Johansson & Ehnfors, 2006). Elever vill att skolsköterskan 
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respekterar deras autonomi under hälsosamtalet. De vill känna sig delaktiga och att samtalet 

ska vara både stärkande och stödjande. En slutsats är att skolsköterskan ska leda hälsosamtalet 

till dess att eleven är redo att ta över. Vid hälsosamtalet bör skolsköterskan vara 

hälsofrämjande (Arnesdotter et al., 2008).  

Kontinuitet (Johansson & Ehnfors, 2006) och tillgänglighet (Johansson & Ehnfors, 2006; 

Sherwin, 2016) av skolsköterskan är viktiga faktorer för elever. Elever upplevde att det var 

svårt att få kontakt med skolsköterskan när det behövdes (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008). 

De önskade att de kunde besöka skolsköterskan på exempelvis sin lunch utan att de hade en 

bokad tid (Rosvall & Nilsson, 2016). Elever efterfrågar individuell konsultation som kan ske 

direkt (Barnes et al., 2004) vilket även betonas av föräldrar som menar att barnen ska kunna 

söka upp och träffa skolsköterskan när de vill (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008). 

Skolsköterskor kan genom ett elevcentrerat arbete lyssna på elever och vara fysiskt 

närvarande på skolan. Genom närvaro kan skolsköterskan stämma av läget och arbeta 

förebyggande och förhindra olägenheter såsom utanförskap, alkohol, tobak och droger hos 

elever. Det åtgärdande arbete är när skolsköterskan försöker lösa problem. Ibland menar 

skolsköterskor att de gör brandkårsutryckningar för att lösa problem när ingen annan lyckats. 

Det åtgärdande arbetet kunde ibland vara av mindre karaktär som att plåstra om ett sår men 

ibland av att skolsköterskan var elevens företrädare (Holmström-Rising et al., 2015).  

Welch Holms och Sheetz (2016) menar att för att uppnå bra skolresultat och bättre närvaro i 

skolan så behövs det ett samordnat team kring medicin, skola och familj. Lightfoot och Bines, 

(2000) visar att arbetet som skolsköterska innebär att samverka i team, det vill säga en uppgift 

både för skolsköterskan och övrig personal och att de kompletterar varandra. För att 

skolsköterskor ska få möjlighet att hjälpa barnen med hälsoproblem är det nödvändigt med en 

mer planerad strategi som sker i samverkan med den pedagogiska personalen. De fann också 

att det behövs mer forskning kring hur effektiva skolsköterskans interventioner är.  En studie 

visar att föräldrar har behov av att samarbeta med skolsköterskan och att samarbetet behövde 

förbättras och utvecklas genom att istället för en ensidig kommunikation ha en dialog 

tillsammans (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008). Samverkan kring hälsofrämjande arbete 

skedde främst med pedagogerna och genomfördes med utbildningar i till exempel 

stresshantering, sex och samlevnad (Rising-Holmström et al. 2015). I det förebyggande 

arbetet handlar det om att tillsammans med pedagoger och ledning förebygga och motverka 

bland annat mobbing. Samverkan kring elever är nödvändigt, både med andra professioner 

inom elevhälsa och med andra myndigheter (Rising-Holmström et al., 2015).  
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Problemformulering  

Skolsköterskans yrkesroll handlar om att skapa en förtroendefull relation med elever och 

deras föräldrar och att kunna samverka med skolans övriga personal. Skolsköterskans 

ansvarsområde är hälsofrämjande och förebyggande arbete. Få studier är gjorda enbart utifrån 

skolelevens perspektiv. Jag valde att intervjua elever för att få deras syn på skolsköterskan. 

De är för elevernas skull som skolsköterskan finns på skolan. Därför ville jag ge eleverna 

möjlighet att ge sin bild. Omvårdnadsforskningen inom skolsköterskeskrået är begränsat och 

handlar oftast om specifika situationer. Studiens resultat kan öka kunskapen om hur elever ser 

på skolsköterskan, vilket kan bidra till att eleverna får bättre tillgång till skolsköterskor och att 

skolsköterskor blir bättre på att tydliggöra sin roll på skolan. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva skolelevers syn på skolsköterskan. 

Metod 

Studien har en kvalitativ ansats där personliga intervjuer genomfördes. Kvalitativ ansats är 

lämplig att använda enligt Polit och Beck (2012, s. 538) när man vill undersöka ett fenomen 

mer ingående och få en djupare förståelse. Då intentionen var att beskriva skolelevers syn av 

vad skolsköterskans roll innebär och att få en djupare förståelse för skolelevernas upplevelse 

blev valet av metod kvalitativ. Data analyserades med en tematisk innehållsanalys för att få 

fram det underliggande i vad som framkom i intervjuerna (jfr. Graneheim & Lundman, 2004).  

Deltagare och procedur 

Inklusionskriterierna för studien var svensktalande barn från mellan- och högstadiet. 

Exklusionskriterierna var att elever som hade en relation till författaren samt att elever som 

tillhör särskolan inte deltog i studien. Efter att etikgruppen vid Institutionen för 

Hälsovetenskap hade godkänt etikansökan tog författaren kontakt med en administratör inom 

skolan. Administratören valde med hjälp av klasslistor ut elever på olika skolor och från olika 

klasser. Administratören gav ett namn med kontaktuppgifter på en elev från vardera klass 

utifrån klasslistorna. Brev med svarskuvert skickades till sex elever och deras vårdnadshavare 

i första omgången. Brevet beskrev studiens syfte, varför just de hade fått brevet samt en 

beskrivning om vad det innebar att delta och om risken och nyttan med att delta. I 

informationsbrevet framgick även en beskrivning av hur materialet skulle hanteras och var 

studien skulle publiceras och att deltagandet var frivilligt och vem som var huvudman.  



7 
 

Eftersom ett fåtal accepterade att delta, skickades med hjälp av administratören ytterligare 

förfrågan till två elever om att delta i studien. Totalt accepterade sju elever från sex olika 

skolor att delta i studien, fyra flickor och tre pojkar. Tre av eleverna var från mellanstadiet 

och fyra från högstadiet, sammanlagt från sex olika skolor i norra Sverige. Därefter 

kontaktade författaren via telefon de elever som accepterat att delta, där ytterligare 

information gavs om studiens syfte och genomförande, samt att plats och tid för intervjun 

bestämdes.  

Intervjuer 

Datainsamlingen utfördes med personliga semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes på en plats enligt deras eget önskemål. Hälften av deltagarna valde att bli 

intervjuade i hemmet och hälften i en neutral lokal i samhället. Genom att intervjua barn i för 

dem naturliga miljöer överbryggas vissa klyftor som kan uppstå mellan vuxna och barn 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Efter litteraturgenomgång inom området konstruerades en 

intervjuguide med öppna frågor baserade på studiens syfte. De öppna frågorna gav 

informanterna möjlighet att prata fritt kring det de anser vara betydelsefullt utifrån sitt eget 

perspektiv (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2012). Intervjuerna inleddes med 

bakgrundsfrågor såsom ålder, kön och hur länge de gått på sin nuvarande skola. Därefter 

ställdes de öppna frågorna. Frågorna i intervjuguiden följdes upp med följdfrågor, såsom; Kan 

du berätta mer, Kan du ge något exempel och Kan du förklara närmare?. Frågorna 

åldersanpassades så att de inte var för långa och komplicerade (jfr. Kvale & Brinkmann, 

2014). Intervjuerna pågick mellan 13-20 minuter och spelades in med digital ljudinspelning. 

Intervjuerna skrevs därefter ut ordagrant. 

Data analys  

Analysen genomfördes med stöd av Graneheim och Lundman (2004). Inledningsvis lästes alla 

intervjuer igenom flera gånger för att få en känsla för intervjutexternas innehåll. Texterna 

delades därefter in i meningsenheter som kondenserades, vilket innebar att korta ner texten 

utan att förlora innehållet. Meningsenheterna sorterades i subkategorier, vilket utfördes i flera 

steg och som medförde en ökad abstraktionsnivå ju längre analysprocessen framskred. Hela 

tiden beaktades att undvika en tolkning av intervjutexterna. Slutligen framkom fem kategorier 

som svarade på frågan ’Vad?’ utifrån studiens syfte och kan ses som ett uttryck för det 

manifesta innehållet av intervjutexterna. En kategori syftar huvudsakligen på en beskrivande 

nivå av intervjutexternas innehåll. Därefter skapades teman som besvarade frågan ’Hur?’. 

Detta utfördes genom att de kategorier som framkommit sorterades i två teman, där 
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författaren såg en tråd av underliggande mening i de kategorier som ingick i respektive tema. 

Detta kan ses som det latenta innehållet av intervjutexterna. 

Etiska överväganden 

I samtal med barn och ungdomar kan det vara så att de ångrar att de ställde upp att bli 

intervjuade. Det kan också vara så att de berättar något som intervjuaren måste föra vidare, 

exempelvis det som faller under skyldighet att anmäla för barn som far illa. För att undvika att 

detta skedde var det viktigt att frågorna kunde besvaras på ett allmänt plan. Syftet med studien 

var inte att de skulle berätta om sina sjukdomar eller problem utan om sina upplevelser och 

tankar kring skolsköterskans roll. För att undvika orättvisor mellan dem som blivit tillfrågade 

att delta och dem som inte blivit det, skedde alla intervjuer utanför skola och efter skoltid. Att 

intervjuerna skedde utanför skoltid betyder också att det inte är uppenbart vilka som är 

deltagare. Under intervjusituationen var intentionen att klimatet skulle vara så avslappnat som 

möjligt. Jag berättade att det inte fanns några rätta eller fel svar. Forskarens roll är viktig för 

att kunna avstyra sådant som barnen i ett senare skede kan känna inte blev bra. Innan 

intervjun inhämtades ett skriftligt godkännande av vårdnadshavare och deltagande elev. Både 

vårdnadshavaren och eleven informerades om planen för forskningen och syftet samt 

information om metod och om eventuella risker och följder som forskningen kan leda till. De 

blev också informerade om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta medverkan när 

som helst. Samtycket var skriftligt och ett godkännande att delta gjordes skriftligt av både 

elev och vårdnadshavare. För barn under 16 år som intervjuas så krävs det att både 

vårdnadshavare och barn ger sitt samtycke. Barnen kan säga nej om de förstår vad som sägs 

och förstått vad det innebär. (Svensk författningssamling, 2003:460). Allt material   

avidentifierades. Alla intervjuer spelades in digitalt och kommer att förstöras efter att 

examensarbetet är publicerat. 
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Resultat  

I resultatet framkom två teman och fem kategorier (tabell 1), som presenteras i löpande text 

och styrks med citat från intervjuerna. 

Tabell 1 Tema och kategorier från resultatet 

Tema Kategorier 
Att inge trygghet i mötet 
 
 
Att finnas till för att stödja och hjälpa 
 
 

Tillgänglighet och vara till hands 
Tillitsfulla relationer  
 
Information och undervisning 
Enklare sjukvårdsuppgifter 
Hälsostödjande insatser 

 

Att inge trygghet i mötet 

Detta tema kan förstås som att elever ansåg att skolsköterskors främsta uppgift var Att inge 

trygghet i mötet genom att vara lugn, rolig, snäll och social. Detta innebar även en önskan att 

möta skolsköterskor ofta i olika miljöer på skolan. 

Tillgänglighet och vara till hands 

I den här kategorin var svaren av positiv eller negativ karaktär. Elever som hade en 

skolsköterska som var närvarande beskrev i positiva ord om att hens närvaro gav trygghet. De 

som saknade skolsköterska eller bara hade en skolsköterska på skolan någon gång i veckan 

beskrev i negativa ord om en saknad av skolsköterska. Alla var överens om att skolsköterskan 

behövdes oftare. En närvarande skolsköterska var något som eleverna önskade. Att vara 

närvarande menade de inte var samma som att en fysisk person fanns där, utan de menade att 

det viktiga var att skolsköterskan var synlig på skolan, att hon fanns tillgänglig på skolan och 

bland eleverna. De ville att hen skulle vara social och alltid visa sig och samtala med 

eleverna. De betonade att om skolsköterskan var synlig på skolan skapade det en trygghet för 

dem. 

…att man ser henne ibland som i matsalen, fikarummet. Jag tror det, ja, för att visa, att bara 

veta att hon är där kan vara bra. Ja, en trygghet, bra att veta att de alltid är på skolan (Intervju 

1) 

Elever beskrev ett stort förtroende för skolsköterskan och menade att hen hade kunskaper om 

sjukvård men också att hen är en person som man kan prata med om de behöver. Elever 

menade att de kände trygghet i att skolsköterskan har tystnadsplikt. Skolsköterskan sågs som 

en viktig vuxen person i skolvärlden, en person som finns för dem.   
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Att skolsköterskan inte var närvarande på skolan eller är otillgänglig, att hon fanns på skolan 

men var inte aktiv i att kontakta eleverna och mestadels satt på sitt rum, gjorde att elever 

kände sig mer otrygga. En del elever uppgav att de inte kände sig välkommen till 

skolsköterskan när de behövde eller att de måsta söka hen. Dessa elever visade en 

uppgivenhet och beskrev skolsköterskan med negativa ord.  

Typ, och ibland varit ganska sura och sagt att dom har lunch och att man måste gå därifrån 

eller att de har fika och man måste gå därifrån typ och de har inte varit så roligt (Intervju 3) 

Öppenhet och tydlig information om hur man får tag på skolsköterskan efterfrågades av 

elever. Många önskade att skolsköterskan fanns för dem på skolan alla dagar i veckan. 

…det är så att hon är där så sällan en gång i veckan och det är oftast så att om det som händer 

nånting så är det oftast inte så att allt händer på en dag (Intervju 4) 

Tillitsfulla relationer 

Elever beskrev att de ville ha en tillitsfull relation med skolsköterskan. De menade att den 

skapades genom att skolsköterskor använde sina kunskaper men också genom personliga 

egenskaper så som att vara lugn, snäll, trevlig, och glad. Alla elever betonade att 

skolsköterskan ska vara snäll och därefter var det viktigt att skolsköterskans visade ett lugn. 

Andra egenskaper och upplevelser som eleverna hade om skolsköterskans roll var att 

skolsköterskan ska kunna lyssna och ställa många frågor vilket de uttryckte medförde att de 

kände sig avslappnade och att relationen dem emellan utvecklas till en god relation. En annan 

egenskap som eleverna menade var viktig hos skolsköterskor var att denne var rolig.  

 

Ja vet inte så här men hon var snäll och sånt, lite sprallig och rolig en som bryter isen (Intervju 

5)  

Elever beskrev att skolsköterskors roll på skolan handlade om att skapa trygghet till exempel 

att kunna hjälpa till vid bråk på skolan. Till skolsköterskan kände elever att de kunde komma 

och prata om sig själv eller om de var oroliga för en kompis. Eleverna visste att 

skolsköterskan kunde anmäla till socialtjänsten om det fanns oro om att ett barn for illa.  

Elever menade att om de mår dåligt eller har frågor om sin kropp kan de vända sig till 

skolsköterskan. Det beskrev att det var viktigt att kunna prata med skolsköterskan om saker 

som man inte ville eller vågade prata med sina föräldrar eller lärare om. De ansåg att 

skolsköterskan var en vuxen på skolan med tystnadsplikt och att det var någon som eleven 

kunde lita på.  De ville därför att skolsköterskan skulle vara tillgänglig för dem i större 

utsträckning så att de kunde prata med hen när de behövde. 
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…så fort man mår dåligt eller ja asså så fort det är nånting som man är orolig över eller 

nånting om man kanske inte vågar prata med sina föräldrar eller nån så kan man gå till 

skolsköterskan (intervju 4) 

Elever påpekade att skolsköterskan ska skapa en lugn miljö, och själv också ha en lugnande 

attityd. Viktigt för dem var att skolsköterskans lokal ska kännas inbjudande och vara en plats 

där de kan komma och bara vara. Eleverna uppgav att de kunde söka sig till skolsköterskans 

väntrum för att komma undan de andra, väntrummet gav dem trygghet och lugn.  Några elever 

uppgav att de saknade ett väntrum och önskade ett. 

…man kan som bara gå och sitta hos dom om man som bara vill komma bort från dom andra, 

sitter i väntrummet och tar de lugnt bara ….. när man som vill slippa de andra…(Intervju 7) 

 

Att finnas till för att stödja och hjälpa 

Detta tema kan tolkas som att skolsköterskan ansågs vara viktig och tillgänglig i stor 

utsträckning dels för socialt stöd och hjälp, hälsosamtal, men även gällande medicinska 

indikationer såsom skada eller att ge vaccin. Det verkade vara lika viktigt med enskilda samtal 

som stöd i form av information och undervisning i grupp eller klassrum. 

Information och undervisning 

En del av skolsköterskans roll inom skolan, enligt elever, är information och undervisning. 

Eleverna uppskattar att skolsköterskan kommer ut i klassen med information. Ett uppskattat 

moment är att eleverna får samtala med skolsköterskan i grupper, exempelvis tjejgrupp om 

puberteten. Att skolsköterskan är aktiv i sin information till eleverna om vad hon kan hjälpa 

till med samt när hon är anträffbar uppskattas av eleverna. De vill veta hur och när de kan få 

tag i skolsköterskan. Att i grupper i yngre åldrar få möjlighet att besöka skolsköterskan är en 

bra grund för att bygga vidare god relation. Enligt eleverna skulle det leda till att eleverna då 

förstår redan från början vad skolsköterskan kan hjälpa till med. Ett förslag från eleverna var 

att skolsköterskan skulle informera om sin roll på skolan i alla årskurser för att tydliggöra att 

hon finns och vad hon kan hjälpa till med. 

Så alltså de hon hade kunnat göra bättre är att visa att hon är mer än någon som sätter plåster 

på såren (Intervju 1) 

Enklare sjukvårdsuppgifter 

Elever beskrev att skolsköterskan med hjälp av sin kunskap inom medicin ska kunna utföra 

enklare sjukvårdsuppgifter. Det handlar främst om vrickade fötter, huvudvärk och att man 



12 
 

slagit sig, men också om att ge stöd och tröst i situationer då eleven har ont och att 

skolsköterskan då genom frågor ska komma fram till vad som hänt. Eleverna ville att 

skolsköterskan ska finnas där som trygghet ifall något händer så att man alltid kan få hjälp på 

plats i skolan. Eleverna känner trygghet till skolsköterskans kunskap och vill gärna rådfråga 

henne om sjukvård innan de kontaktar hälsocentralen eller akuten. Samtliga elever uppgav 

som första sak att skolsköterskans roll var att ta hand om skador och sjukdom. Elever 

påpekade att de ville att skolsköterskan ska kunna hjälpa dem med huvudvärkstabletter och att 

se över skador. De äldre eleverna beskrev också att skolsköterskan är mer än någon person 

’som sätter plåster’. Däremot menade de yngre eleverna att skolsköterskans främsta roll var 

att ta hand om skador och sjukvård och svarade att det var då hen behövdes och det var då de 

sökte upp hen. Därför tyckte de att hen alltid måste finnas på skolan för de vet ju aldrig när de 

trillar och slår sig. 

 Om man typ har skadat sig så kan man gå till henne och då så hjälper hon en och kollar vars 

man har ont och så (Intervju 2) 

Hälsostödjande insatser 

Hälsostödjande insatser innehåller att eleverna uppgav att skolsköterskan genomför 

hälsosamtalet och kontrollerar syn, hörsel, längd och vikt. Men också att skolsköterskan 

engagerar sig i elevernas situation och hjälper dem att få en bra arbetsmiljö, tillexempel 

genom medverkan i elevrådet. Att skolsköterskan engagerade sig i eleverna gav ökat 

förtroende och var något eleverna uppskattade.  Att skolsköterskan ger vaccinationer som 

förebygger sjukdom uppgav alla eleverna under intervjuerna, men inte som första kommentar. 

…dom har gett oss sprutor men de kanske inte är så kul att ta dom men det är ju bra sen när 

man blir äldre eller om man får den sjukdomen. De är bra men inte så skönt (Intervju 6) 

Eleverna fann trygghet i att veta att skolsköterskan kallade till kontroller och att hon gav 

vaccinationer utifrån att det var bra för dem. Eleverna önskade hälsosamtal och kontroller 

oftare. Nästan alla elever pratade om att de varit på syn och hörselkontroll men få av dem 

kom ihåg att de haft ett hälsosamtal i samband med det.  De äldre eleverna i studien beskrev 

att skolsköterskan var mer än någon som tog hand om skador. De hade en önskan om att träffa 

skolsköterskan oftare för hälsokontroll. En anledning till det menade de var för att 

skolsköterskan tidigare skulle kunna upptäcka elever som mår dåligt eller inte har det bra 

hemma. 
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…eller så om man har det dåligt hemma också är det undersökningar då kan ju skolsköterskan 

märka om man blir slagen eller nånting de ska ju vara typ årsvis undersökningar tycker jag 

(Intervju 3) 

Diskussion 

Resultat diskussion 

Studiens syfte vara att beskriva elevers syn på skolsköterskan. Följande kategorier framkom: 

Tillgänglighet och vara tillhands, Tillitsfulla relationer, Information och undervisning, 

Enklare sjukvårdsuppgifter samt Hälsostödjande insatser. De fem kategorierna utmynnade i 

två teman: Att inge trygghet i mötet och Att finnas till för att stödja och hjälpa. 

I resultatet framkom att elever önskade att skolsköterskan skulle vara mer tillgänglig på 

skolan. Det framkom även att skolsköterskan ibland upplevdes vara avvisande eller att hen 

aldrig syntes på skolan. Johansson och Ehnfors (2006) beskriver att elever önskar att det 

skulle finnas en skolsköterska på varje skola så att skolsköterskan alltid fanns där när de 

behövde, samt att skolsköterskan skulle vara social och intresserad av dem. Lightfoot och 

Bines (2000) beskriver att skolsköterskan ska vara en vuxen att lita på i skolvärlden när de 

inte vill eller kan prata med sina föräldrar eller lärare. Johansson och Ehnfors (2006) beskriver 

att elever önskade att skolsköterskan skulle vara aktiv i rollen som lyssnare och ställa frågor. 

Av följande drar jag slutsatsen att en skolsköterska ska vara tillgänglig på skolan och social så 

att eleverna vet var, när och hur de kan få kontakt med skolsköterskan.   

I resultatet framkom att elever önskade en tillitsfull relation med skolsköterskan. Vidare 

framkom det i studien att eleverna uppgav att skolsköterskan har tystnadsplikt och att 

skolsköterskan kunde man gå till och prata och fråga om allt. Enlig Johansson och Ehnfors 

(2006) beskriver tonåringar att skolsköterskan ska vara snäll, se glad ut och vara lite rolig 

samt att skolsköterskan har en viktig roll genom att vara en vuxen förebild i skolmiljön. 

Holmström-Rising et al. (2015) beskriver också att trygghet och tillit behövs mellan 

skolsköterska och elev för att kunna hjälpa eleven att göra hälsosamma val. Ylikangas (2012) 

betonar att en trygg plats skapas genom miljön. Miljön är ett begrepp med holistisk innebörd. 

Att skapa en trygg miljö handlar om mer än att möblera och inreda. Miljön innefattar också 

personerna i miljön, elever och skolsköterskan och ibland också lärare och föräldrar. Att den 

emotionella miljön är trygg och lugn, att eleven känner sig sedd och blir lyssnad på skapar en 

trygg miljö. Att de finns en god relation mellan skolsköterska och elev och att de finns en 

samstämmighet mellan lärare och skolsköterska gör också miljön trygg. Målet för att skapa en 
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god miljö är att förena en god arbetsmiljö för skolsköterskan där hen kan känna arbetsglädje 

och tillfredställelse, men där också eleven och föräldern känner sig lugna, trygga och 

delaktiga (Ylikangas 2012, s. 268-275). Markkula och Hellström (2013) beskriver att 

skolsköterskan är en frizon för elever, där det uppstår trygghet och tillit. Skolsköterskan har 

tystnadsplikt och ser eleven som en individ och behandlar dem därefter. Att vara icke 

dömande och en person som är utomstående i förhållande till de andra vuxna på skolan, 

skapar trygghet för eleven. I studien av Sherwin (2016) uppgav skolsköterskor att en tillitsfull 

relation med elever var något de eftersträvade. Upplevelser av autonomi och trygghet är källor 

till livskraft. Om skolsköterskan stärker elevens självtillit genom att skapa en interpersonell 

tillit mellan skolsköterska och elev kan det leda till att eleven får en mer positiv livshållning. 

Tillit finns i vårt omedvetna och växer fram i en miljö där det finns värme, respekt, acceptans, 

förtroende och pålitlighet. Tillit är en dynamisk process som byggs över tid och handlar om 

ömsesidighet och förväntningar. Skolsköterskan behöver skapa tillit för att minska 

maktövertaget till eleven (Dinç & Gastmans, 2012). Även föräldrar vill att deras barn ska 

känna tillit till skolsköterskan och ville att skolsköterskan skulle vara en stabil vuxen som 

finns till för eleverna (Mäenppää & Åstedt-Kurki, 2008). Jag drar slutsatsen att skolsköterskor 

behöver finnas på skolan och synas, men också att de behöver arbeta med att bygga upp en 

bra miljö där eleverna känner att de är trygga och kan lita på skolsköterskan. För att uppnå en 

tillitsfull relation behövs det skapas en god miljö. 

I resultatet framkom att elever uppskattade och önskade information och undervisning av 

skolsköterskan. Rosvall och Nilsson (2016) beskriver att skolsköterskan genom gruppträffar 

tillsammans med läraren ledde till en möjlighet att komma i kontakt med de elever som annars 

inte skulle söka upp skolsköterskan. De beskrev också att gruppträffar ur ett 

hälsoförebyggande arbete är ett komplement till individuella träffar. Samverkan kring 

hälsofrämjande arbete så som stresshantering, sex och samlevnad skedde med pedagogerna 

(Rising -Holmström et al., 2015). Skolsköterskor är oftast inte pedagogiskt utbildande för 

undervisning till elever, därför kan det vara nödvändigt att skolsköterskan och läraren 

samarbetar kring hälsoundervisningen (Lightfoot & Bines, 2000). Att få tid till 

hälsoförebyggande arbete var svårt ansåg skolsköterskor då de även innefattade att ta fram 

material med senaste rön, samt sammanställa det (Barnes at al., 2004).  

I resultatet framkom att elever ansåg att skolsköterskan skulle ta hand om enklare 

sjukvårdsuppgifter. De hade en tilltro till skolsköterskans kunskaper och ville rådfråga henne 

vid skada och sjukdom. Skolsköterskan bör arbeta evidensbaserat vilket innebär att använda 
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sig av vetenskaplig fakta tillsammans med kliniska erfarenheter samt att väga in elevens 

individuella behov och att all omvårdnad sker i samråd med eleven (Johansson & Wallin, 

2013). I tidigare studier som gjorts med skolsköterskor framkommer ett det råder tidsbrist och 

att de fyra delade uppdraget som de har oftast bara kommer att handla om en sak, att arbeta 

åtgärdande. Det åtgärdande arbetet är när skolsköterskan försöker lösa problem. Det 

åtgärdande arbetet kunde ibland vara av mindre karaktär som att plåstra om ett sår men ibland 

av att skolsköterskan var elevens företrädare (Holmström-Rising et al., 2015). Om 

skolsköterskan i mötet med eleven kan trösta betyder det, enligt Roxberg (2012) att ha sett 

och förstått eleven och att eleven då kan fyllas av glädje och lättnad.  Att ge tröst betyder att 

vårdaren är prestigelös, ödmjuk och självutgivande, det vill säga tröst är god vård. Jag drar 

utifrån detta slutsatsen att skolsköterskan i de enklare sjukvårdsuppgifterna gör ett för 

eleverna viktigt arbete och att hon härigenom kan skapa relationer till eleverna.  

  

I min studie framkom att eleverna efterlyste hälsokontroller oftare så att skolsköterskan ska få 

möjlighet att upptäcka om någon elev inte mår bra eller inte hade det bra hemma.  

Skolsköterskan har goda förutsättningar för att upptäcka barnmisshandel och andra 

familjeproblem. Skolsköterskan lär känna barnen och familjerna och kan hjälpa dem 

tillsammans med övrig personal på skolan och inom elevhälsan (Paavilainen, Åstedt-Kurki & 

Paunonen, 2000). I skollagen framgår att skolsköterskan ska erbjuda alla elever tre 

hälsosamtal och kontroller under grundskoletiden (SFS; 2010:800). En studie visar att 

hälsosamtalet ska innehålla både frågor om det fysiska måendet och det psykiska måendet 

men också om familj och skola (Johansson & Ehnfors, 2006) Genom 

personcentrerad/elevcentrerad vård kan det uppnås att varje elev bemöts med värdighet, vilja 

och ömsesidighet lyssna på eleven och dennes upplevelse. Skolsköterskan, eleven, 

vårdnadshavaren och lärarna ingår ett partnerskap med utgångpunkt från elevens berättelse, 

där ömsesidig respekt för varandras kunskaper finns (Ekman & Norberg, 2013). Rising- 

Holmström et al. (2015) påpekar att elevcentrering är nödvändigt i arbetet som skolsköterska 

för att skapa relationer. Att lyssna på eleven och att tro på vad de säger. Då blir eleven trygg 

och tillit skapas. Här kan Motiverande samtal vara ett instrument. För att kunna stödja eleven 

krävs ett holistiskt synsätt, att utifrån en helhetssyn på elevens situation kunna se till elevens 

bästa. En slutsats kan därför göras om att skolsköterskans hälsostödjande uppgifter är viktiga 

både för elever och lagstiftare och att det är en uppgift som bör prioriteras och tydliggöras 

främst genom att arbeta elevcentrerat. Att som skolsköterska kunna använda Motiverande 

samtal i samtal med eleverna kan vara ett bra verktyg. 
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Metod diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka elevers syn på skolsköterskan. För att få en djupare 

förståelse kring elevers syn valdes en kvalitativ ansats som studiedesign. Enligt Polit och 

Beck (2012, s. 74) används kvalitativ metod då forskaren vill få en djupare förståelse kring ett 

fenomen. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014, s 17) 

menar att kvalitativa intervjuer är en datainsamlingsmetod som är lämplig att använda då 

forskaren önskar en förståelse för de intervjuades egna upplevelser. För att förutbestämda 

ämnen som avsågs studeras skulle täckas in under intervjuerna användes semistrukturerade 

intervjuer med stöd av intervjuguide. Enligt Polit och Beck (2012, s 537) kan 

semistrukturerade intervjuer användas då forskaren vill försäkra sig om att vissa ämnen täcks 

in under intervjun. Eleverna uppmuntrades att tala fritt kring ämnet och i de fall då svaret var 

kortfattat eller uteblev ställde följdfrågor efter att tystnaden väntats ut, det för att ge eleverna 

tid att tänka efter och svara på frågan. Polit och Beck (2012, s 543) menar att en viktig 

egenskap hos intervjuaren är att vara en god lyssnare och skapa en förtrolig kontakt. 

Författaren till denna studie har endast liten erfarenhet kring att utföra kvalitativa 

forskningsintervjuer, men erfarenheten av att arbeta som sjuksköterska och att möta barn 

finns. Att valet föll på att intervjua elever i mellan- och högstadiet var för att ge barnen 

möjlighet att framföra sin åsikt.  Elever på mellanstadiet var svårintervjuade och svarade 

oftast jag vet inte. Elever på högstadiet var mer talföra och de besvarade alla frågor med 

meningar. De yngre svarade ibland jag vet inte och fick då en följdfråga vilket de oftast 

besvarade med ett ord. Trots det blev materialet fylligt och svar på syftet framkom. 

Alla intervjuer spelades in digitalt så att författaren kunde transkribera ordagrant utan att 

förlora information, vilket av Polit och Beck (2012, s. 534) anses öka studiens trovärdighet då 

ursprungskällan finns kvar till dess att studien är publicerad, därefter raderas den för att 

skydda deltagarnas anonymitet. Att dokumentera under samtalet anses av Polit och Beck 

(2012, s. 534-535) otillförlitligt, då det är svårt att hinna skriva ner allt som framkommer. 

Dessutom finns det en risk att intervjuaren inte är helt fokuserad på samtalet. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant direkt efter intervjun.  Data analyserades sedan med tematisk 

innehållsanalys för att få fram det underliggande i texterna. Metoden beskrevs noggrant enligt 

Graneheim och Lundman (2004) det för att öka tillförlitligheten. För att behålla kvalitén och 

tillförlitligheten i texten, så gjordes varje steg i analysen flera gånger. En tabell där rådata kan 

jämföras med resultatet gjordes också, på så sätt gick det att jämföra mot rådata så att det som 

avsågs att studera fanns med och att det eleverna sa fanns med. Under hela processen hade 
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författaren kontinuerlig handledning samt deltog vid seminarium för att få innehållet i studien 

granskad av opartiska studenter och handledare. En annan styrka i studien var att författaren 

inte jobbat som skolsköterska och då förutsättningslöst kunde fråga kring ämnet utan att det 

fanns personliga aspekter. 

En styrka i studien är att eleverna kom från olika skolor och på så sätt hade mött olika 

skolsköterskor som de kunde relatera till. Om eleverna kommit från samma skola finns risken 

att bilden av skolsköterskan hade blivit överdrivet positiv eller negativ. De elever som hade 

mött skolsköterskan vid flera tillfällen och hade haft en och samma skolsköterska gav en 

fylligare bild av skolsköterskan.  

 

Slutsats  

Elevernas syn är att skolsköterskan är en viktig trygghetsskapande och hjälpande individ som 

borde vara mer tillgänglig och närvarande. Skolsköterskan bör jobba med miljön så att den är 

trygg. Att skapa en trygg miljö handlar om att möblera och inreda men också att personerna 

som finns i miljön samarbetar och arbetar samstämmigt med eleven. Att miljön är trygg och 

lugn, att eleven känner sig sedd och blir lyssnad på skapar en trygg miljö samt att det finns en 

god relation mellan skolsköterska och elev. Om skolsköterskan ges möjlighet att arbeta med 

detta så kommer det att möjliggöra att omvårdnaden av eleven förbättras. För att tydliggöra 

skolsköterskans omvårdnad bör mer forskning inom området göras. Vilka 

omvårdnadsinterventioner skolsköterskan gör och vad de har för effekter för eleven är förslag 

på en typ av forskning som skulle behövas.  
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