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Skolsköterskans erfarenhet av metoder i hälsosamtalen 
för ett mer hälsofrämjande förhållningssätt. 
En kvalitativ intervjustudie. 

Abstrakt 

Bakgrund: Hälsosamtalen är en av skolsköterskornas viktigaste uppdrag som ingår i 

elevhälsan och som syftar till att främja elevens hälsa. Metoderna som används i hälso-

samtalen är olika och ett webbstöd har utvecklats för att hjälpa och underlätta skolskö-

terskornas arbete i ett primärt hälsofrämjande hälsosamtalen. 


Syfte: Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av hur ett web-

baserat verktyg kan förbättra hälsosamtalen för ett mer hälsofrämjande förhållnings-

sätt.


Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer genomfördes med nio skolsköterskor vid tre 

tillfällen. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en frågeguide och spela-

des in för att sedan transkriberas. Materialet analyserades utifrån innehållsanalys där 

tre kategorier identifierades. 


Resultat: Skolsköterskorna hade positiva uppfattningar om webben som en kvalitets-

säkring och en källa på vetenskaplig grund och uppdaterad information i sitt arbete. 

Det fanns enighet om att hälsosamtalen bör centreras kring eleven oavsett metod. Det 

fanns även ett behov av utveckling, uppföljning och samverkan.  


Slutsats: Det behövs utöver enhetliga och effektiva metoder och ett elevcentrerat för-

hållningssätt även en kompetensutveckling i skolsköterskornas yrkesroll för att uppnå 

elevhälsans mål i det hälsofrämjande arbetet.    


Nyckelord: hälsofrämjande förhållningssätt, elevhälsan, kompetens,  motive-
rande samtal , skolbarn, ungdomar.  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School nurses’ experience of methods in the health dia-
logues toward a more health-promoting approach. 
A qualitative interview study. 

Abstract


Background:  The health dialogues are one of the school nurses' most important as-

signments that are included in student health and aims to promote the student's health. 

The methods used in the health dialogues are different and a web support has been 

developed to help and facilitate the school nurses' work in a primary health-promoting 

health dialogues.


Purpose: The purpose of the study is to describe school nurses' experiences of how a 

web-based tool can improve the health conversations toward a more health-promoting 

approach.


Method: Qualitative focus group interviews were conducted with nine school nurses 

on three occasions. The interviews were semi-structured and started from a question 

guide and recorded to be transcribed. The material  was analyzed based on content 

analysis where three categories were identified.


Result: The nurses had positive perceptions about the web tool as a quality assurance 

and a source of scientifically based and updated information in their work. There was 

an agreement that the health talks should be centered on the student regardless of 

method. There was also a need for development, follow-up and collaboration.


Conclusion: In addition to coherent and effective methods and a student-centered ap-

proach, skills development in the school nurses' professional role is needed to achieve 

the student health goals in the health promotion work.


Keywords: Adolescents, competence, health promotion approach,  motivational 
conversations, school children, student’s health.  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Bakgrund  
Folkhälsopolitikens elva målområden omformulerades 2018 till åtta mål som tydligare 

ska lägga fokus på jämlik hälsa för att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

och jämlik hälsa i hela befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det första målom-

rådet är ”Det tidiga livets villkor: att alla barn får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor 

som stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa är centralt för att uppnå jämlik häl-

sa som barn och som vuxen.”. Grunden för barnens fysiska, sociala, psykiska och kogniti-

va utveckling läggs under de första levnadsåren och påverkas av deras omgivning. Ut-

bildning är enligt WHO en resurs för hälsa och skolan anses vara en viktig kontext för 

hälsofrämjande arbete eftersom den når en stor del av befolkningen under många år 

och då lärandet av hälsorelaterade kunskaper, attityder och beteende börjar i tidig ål-

der. (Naidoo & Wills, 2009). Alla som går i skolan har enligt skollagen rätt till elevhälsa 

som främst ska vara hälsofrämjande och förebyggande snarare än behandlande och 

åtgärdande (Statens  skolverk,  2018).  Alla  elever  i  grundskolan,  grundsärskolan och 

specialskolan ska enligt skollagen erbjudas minst tre hälsobesök och i gymnasieskolan 

minst ett hälsobesök (Socialstyrelsen, 2016). 


Skolsköterskan, enligt den nya skollagen (2010:800), omfattas av elevhälsan och skol-

hälsovården eller  den medicinska delen (Socialstyrelsen,  2016).  Skolsköterskans hu-

vuduppgift är att utföra hälsokontroller och enkla sjukvårdsåtgärder. Skolsköterskan 

ska även i samverkan med eleven, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta 

för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och faktorer som bidrar till 

hälsa och ohälsa. Detta har inneburit en förändring av fokus i skolsköterskornas arbete 

från hälsokontroll till hälsofrämjande arbete (Lindholm & Wärnå, 2001; Barnes, Court-

ney, Pratt & Walsh, 2004; Reuterswärd, & Lagerström, 2010; Rising Holmström, Hägg-

ström & Kristiansen, 2015). Återkommande hälsosamtal och andra kontakter bidrar till 

att bygga en tillförlitlig relation med eleven, vilket ger goda kunskaper om elevens häl-

sa och livssituation. Skolsköterskors arbete täcker många hälsoområden och det finns 

därför ett stort behov av att utveckla metoder och bra praxis för att kunna utöva sin 

yrkesroll och ge elever det stöd de behöver för att främja deras hälsa och förebygga 

ohälsa. 
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Elevhälsan ska bland annat ta del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta 

områden för att utveckla elevhälsans arbete (Socialstyrelsen, 2016). Skriftliga strukture-

rade hälsoformulär rekommenderas som ett verktyg för att skapa förståelse för elevens 

hälsa och livsstil och kan bidra till att centrera hälsosamtalet kring eleven och underlät-

ta för eleven att reflektera över olika faktorers betydelse för hälsan, och normalisera 

obekväma frågor. Det finns ingen enhetlig modell för utformningen av ett hälsoformu-

lär, utan enskilda eller grupp-skolsköterskor har utarbetat egna. Hälsosamtalen är ett 

värdefullt tillfälle och effektivt verktyg att följa och främja hälsan hos skolbarn när det 

gäller viktiga områden som social klass, trivsel i skolan, övervikt, mobbning, tobaks-

frågor, alkohol och narkotika (Borup, 1998a; 1998b; 2002; Borup & Holstein, 2006; 2007; 

2010a; 2010b). Det är även ett tillfälle då andra riskfaktorer som barnmisshandel eller 

missbruk kan upptäckas och samarbete med föräldrar, skolpersonal och andra profes-

sioner som läkare och socialarbetare tillämpas vid behov (Pirskanen et al., 2007; Kraft 

& Eriksson, 2015). Skolsköterskor har en viktig roll att tidigt upptäcka behov av stöd 

särskilt i högriskområden och styra hälsofrämjande insatser till områden där det mest 

behövs (Ellertsson et al., 2017).


Tidigare forskning 

Tidigare studier visar att skolsköterskornas hälsosamtal tenderar att domineras av att 

eleverna i  stort  sätt  bara får besvara frågor (Golsäter,  Lingfors,  Sidenvall  & Enskär, 

2012). Hälsosamtalen i skolan verkar mest gynna de mest skickliga eleverna och elever 

som inte har några svårigheter att prata (Laholt, Guillemin, Mcleod & Olsen, 2017). Det 

föreslås därför att skosköterskor ska ha en öppenhet och uppmärksamhet för elevernas 

egna utrymme och det de själva vill prata om för att få eleverna mer delaktiga i hälso-

samtalen (Golsäter et al., 2012). Resultat från olika undersökningar visar att goda resul-

tat när det gäller elevens hälsa uppnås genom att få eleverna att intressera sig för häl-

sosamtalen (Golsäter et al.,  2012; Thorstensson, Blomgren, Sundler & Larsson, 2018; 

Golsäter et al., 2016). Att bygga upp en bra relation och förtroende för sin skolsköterska 

och därmed hälsosamtalen är en viktig faktor. Det är viktigt att skapa konfidentiella 

dialoger och en atmosfär för att  få förtroende för skolsköterskorna där eleverna får 

möjlighet att  berätta om sina livsstilar och situationer- snarare än att  bara svara på 

skolsköterskornas frågor (Pirskanen et al., 2007).
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Användning av materiella metoder i hälsosamtalen genom olika frågeformulär, hälso-

kurvor, hälsoprofil och visuella metoder som ritningar, bilder och lekar är verktyg som 

visade positiva resultat och gjorde det lättare att kommunicera med eleven och göra en 

bedömning av hälsosituationen och eventuellt behov av uppföljning (Golsäter, Siden-

vall,  Lingfors & Enskär, 2011; Laholt et al.,  2017; Pirskanen et al.,  2007).  Hälso- och 

livsstilsverktyg som frågeformulär,  hälsoprofil och hälsokurvor utgjorde en struktur 

för dialogerna och som en tydlig och tillämplig utgångspunkt med inriktning på en-

skilda aspekter (Golsäter et al., 2011). 


Rising Holmström et al. (2015) undersökte skolsköterskans rolltransformering till ett 

primärt hälsofrämjande arbete och fann att den processen av rollförändringen skilde 

sig mellan skolsköterskorna.  Vidare föreslog Rising Holmström et  al.  (2015)  att  det 

krävs en förbättrad relation och kommunikationsförmåga samt behov av att ett profes-

sionellt förhållningssätt där yrkesmässig handledning för skolsköterskor kan vara ett 

redskap. Det finns en brist på allmänna teorier och metoder bland skolsköterskor och 

önskan om mer stöd och hjälp inom området eftersom skolhälsovården har förändrats 

till ett mer hälsofrämjande arbete och är därmed under utveckling (ibid).


Webbstöd som verktyg och fördjupad kompetens

Webbstöd hälsosamtal i skolan är ett pilotprojekt (Region Jönköpings län, 2019) som 

syftar till att underlätta skolsköterskans arbete med hälsosamtal genom att ta fram ett 

verktyg som ger förutsättningar för ett systematiskt hälsoarbete på individ-och grupp-

nivå. Målet med ett framtaget digitalt webbstöd vid hälsosamtal är att ge skolsköters-

kor stöd och förutsättningar att arbeta primärt hälsofrämjande. Materialet utgår från 

hälsosamtalets olika områden utifrån elevhälsans arbete (Socialstyrelsen, 2016; Statens 

skolverk, 2018). Materialet är uppdelat i fyra delar utifrån de olika grupperna som er-

bjuds hälsosamtal; förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7-8 och gymnasiet. Innehållet i ma-

terialet är anpassat till de olika grupperna utifrån åldersskillnaderna och utvecklings-

faserna. Under varje åldersgrupp är materialet uppdelat i olika kategorier som familj 

och vänner, fysisk aktivitet, matvanor, skärmtid, sömn, vikt i balans, att må bra, psy-
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kisk hälsa i balans, skolsituation, och för de äldre grupperna även alkohol, tobak och 

droger, sex och samlevnad.


Problemformulering 

Skolsköterskornas arbete omfattar ett brett spektrum av hälsoområden och hälsofrågor. 

Skiftningen i skolsköterskornas arbetsroll mot ett mer hälsofrämjande arbete kan inne-

bära utmaningar där mer kunskap och resurs krävs för att nå målen med elevhälsans 

hälsofrämjande arbete. Skolsköterskornas erfarenheter av hälsosamtalen och använd-

bara metoder kräver ytterligare undersökning för att nå en djupare förståelse och kun-

skap för att utveckla stöd och fördjupad kompetens.


Syfte 
Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av hur ett webbaserat 

verktyg kan förbättra hälsosamtalen för ett mer hälsofrämjande förhållningssätt.


Metod  

Design och tillvägagångssätt 


Denna studie  är  ett  samarbete  med Region Jönköpings  län där  ett  pilotprojekt  var 

framtaget  för  att  hjälpa  skolsköterskor  med  syftet  att  underlätta  skolsköterskornas 

”nya” roll och förhållningssätt enligt elevhälsans mål. Pilotprojektet grundade sig på 

en nyutvecklad webb som ska fungera som ett verktyg och stöd för att underlätta eller 

förbättra hälsosamtalen och därmed skolsköterskornas arbete. Datainsamlingen foku-

serade på skolsköterskornas erfarenheter av att använda webbstödet och deras upple-

velser av förändringar i arbetsmetoder. 


Förfrågningar om att  delta skickades av Region Jönköpings län till olika skolsköters-

kor i länet, även samtycke och antal deltagare fastställdes. 


Urval
Alla skolslöterskor som arbetade i Värnamo-, Habo-, Nässjö- och Jönköpings kommun 

tillfrågades om deltagande i pilotprojektet. De kommunerna representerades i en ar-
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betsgrupp som Region Jönköpings län hade under hela arbetet. Skolsköterskorna till-

frågades av personerna från arbetsgruppen. Elva skolsköterskor tackade ja till med-

verkande men en skolsköterska hoppade av innan pilotprojektet påbörjade. 

De valda kommunerna ger en spridning i länet och en demografisk spridning som be-

dömdes vara tillräcklig. Det blev även en naturlig spridning mellan skolorna och års-

kurserna som var med i pilotprojektet.

Datainsamlingsmetod
Tre semistrukturerade fokusgruppsintervjuer genomfördes vid tre olika tidpunkter där 

tio skolsköterskor ingick i pilotprojektet. Skolsköterskorna var grupperade utifrån det 

skolstadie som de skulle arbeta med i projektet; tre skolsköterskor för lågstadiet (för-

skoleklass), tre för mellanstadiet (årskurs 4) och fyra för högstadiet (årskurs 7, 8 och 

gymnasiet). En skolsköterska som ingick i högstadiet gruppen kunde inte medverka på 

intervjun på grund av sjukdom men skickade en skriftlig återkoppling på det viktigas-

te av hennes erfarenhet av webbstödet. Återkopplingen inkluderades i studiens resul-

tat då det ansågs vara viktigt. Intervjuerna utgick från frågeställningar (Bilaga 1) som 

togs fram i samarbete med projektplanerarna där de flesta frågorna var öppna frågor 

som gav en möjlighet att berätta fritt, ställa följdfrågor och skapa diskussioner inom 

gruppen. I fokusgruppsintervjuer läggs betoningen delvis på de frågor som tillhör det 

definierade temat eller ämnesområdet, och delvis på samspelet i gruppen och den ge-

mensamma konstruktionen av mening (Bryman, 2011). 


Databearbetning och analys


Materialet bearbetades genom en induktiv innehållsanalys där det transkriberade ma-

terialet lästes igenom noggrant för att fånga det väsentliga i varje intervju. De mest 

återkommande svarsmönster och företeelser som är av intresse för studien och som 

svarar på studiens syfte markerades. Innehållsanalys innebär att meningsbärande en-

heter identifieras och kondenseras samtidigt som texten behåller innehållet (Bryman, 

2011; Graneheim & Lundman, 2004). De återkommande svarsmönstren i varje intervju 

grupperades i ett nytt dokument. Dessa meningsbärande enheter kondenserades sedan 
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ner och tilldelades rubriker som blev även koder och fungerade som teman för det 

mest väsentliga för studiens syfte. Dessa koder grupperades för att sedan tilldelas ka-

tegorier. I tabell 1 visas exempel på tillvägagångssättet i bearbetningen och framställ-

ningen av kategorierna som utgör rubrikerna för resultaten. 
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Tabell 1. 

Exempel på konstruktioner av kategorier.


Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbära
nde enhet

Kod Kategori

”Om de svarat att de sitter 
med skärmen mer än sex 
timmar om dagen 
exempelvis, men kanske 
eleven känner att jag vill 
prata om sömnen, men det 
kan ju vara ett sätt att börja 
prata om sömnen för att 
komma in och prata om 
skärmtiden, men 
då har de fått välja o styra 
själva, något som är mindre 
hotfullt.”

”Det beror ju på hur man 
ställer frågan, jag har fått en 
jättepositiv effekt av den 
frågan och bilden med 
hjärtat”

Nå eleverna 
där de är.

Erfarenhet av 
att ställa frågor. 

Situations-
anpassning


Frågekompetens 

Skolsköterskorna
s roll och 
kompetens.

”Man låter eleven välja men 
vi har en tank med vårt 
samtal att styra det där vi 
ser att behovet finns” 

”En del elever har ett fokus 
när de kommer till mig, o 
ska jag försöka vända dem 
till att följa varje fråga så 
kanske jag tappar dem på 
vägen.”

Göra eleven 
delaktig. 

Att vara lyhörd 
och bygga en 
relation.

Elevens behov i 
centrum

Elevcentrerat.

Eleven i fokus. 
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Etiska överväganden  
Den  här  studien  förhåller  sig  till  de  etiska  grundprinciperna:  konfidentialitetskrav, 

samtyckeskrav,  informationskrav,  och  nyttjandeskrav  (Bryman,  2011).  Samtliga 

skolsköterskor som deltog i pilotprojektet och i denna studie hade frivilligt anmält sitt 

intresse. Vid en träff med landstinget och författaren fick de deltagande skolsköters-

korna en powerpoint presentation av pilotprojektet och syftet med det samt en intro-

duktion till webbstödet. De informerades även om att deltagandet är frivilligt och att 

de när som helst kan dra sig ur sin medverkan. Samtliga gav sitt samtycke till att bli 

intervjuade och informerades om inspelningen och hur materialet kommer att bearbe-

tas och behandlas. 


Författarens förförståelse  
Författaren är utbildad folkhälsovetare och läser en vidareutbildning till masterexamen 

i  folkhälsovetenskap.  Uppsatsförfattaren  har  ingen  bakgrund  eller  erfarenhet  inom 

elevhälsan eller skolsköterskearbete men har ett stort intresse för skolan som arena och 

för utvecklingen av folkhälsoarbetet. Författaren hade tidigare varit i kontakt med Re-

gion Jönköpings län genom sitt intresse för folkhälsa och eventuellt samarbete i något 

hälsofrämjande projekt. Regionen föreslog webbstödet och det blev första samarbets-

tillfället  mellan författaren och Region Jönköpings  län i  ett  projekt  som anses  vara 

mycket viktigt för skolsköterskornas arbete och elevhälsa. 
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Resultat  
Analysen av materialen från fokusgruppsintervjuerna är baserat på skolsköterskornas 

erfarenheter och upplevelse av att arbeta med och inkorporera webbstödet i hälsosam-

talen och hur det kan bidra till att förbättra hälsosamtalet och därmed det hälsofräm-

jande arbetet, vilket resulterade i tre kategorier. De tre kategorierna är: 

- Skolsköterskornas roll och kompetens. 

- Eleven i fokus.  

- Behov av utveckling och uppföljning. 

Skolsköterskornas roll och kompetens

Deltagarna var eniga om vikten av att jobba utifrån en vetenskaplig och vedertagen 

information. Webbstödet ansågs vara en bra informationskälla som täcker upp de vik-

tigaste områdena i hälsosamtalen. Informationen ansågs vara ett bra stöd för framför 

allt  nya  skolsköterskor  men  att  den  är  samlad  och  lättillgänglig  även  för  erfarna 

skolsköterskor,  vilket  underlättar  deras  arbete.  Samtliga  skolsköterskor  hade  jobbat 

som skolsköterskor länge och hade mest fördel av länkarna i fördjupningsmaterialet.  
”….önskar att det hade funnits när jag började som skolsköterska för då hade 

jag kommit in i samtalet mycket snabbare och gjort mycket bättre  hälsosamtal”  
 

Skolsköterskorna var eniga om att det upplevt sig ha brist på informationsstöd som 

riktar sig till dem och välkomnar därför ett webbstöd som riktar sig särskilt till dem. 

De ansåg att det är en kvalitetssäkring och betonade vikten av att ha ett enhetligt in-

formationsstöd och enhetliga metoder att jobba utifrån. Det innebär att de kan föra 

andra diskussioner och därmed fördjupa och utveckla sin profession eftersom alla an-

vänder samma information. En del skolsköterskor uttryckte att webbstödet gav dem 

nya idéer och förslag på hur de på bästa sätt ska påbörja hälsosamtalen och vilka frå-

gor de ska ställa för ett mer positivt och därmed hälsofrämjande centrerat hälsosamtal. 

Att börja samtalet med frågan ”vad får dig att må bra?” som finns i webbstödet ansåg 

de flesta var en bra ingång i samtalet och öppnade upp för det som är viktigt för eleven 

och annat som de inte hade kommit in på om de bara hade pratat utifrån frågorna i 

hälsoenkäten. Resultaten varierade eftersom hur och när frågan ställdes i hälsosamtalen 

var av betydelse samt hur skolsköterskorna använt svaren för att inleda en dialog. 
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”Det är en väldigt bred fråga, det kan komma precis vad som helst, man fångar 

 upp dem oavsett vad de säger och så kan man spinna vidare på det.”


En del skolsköterskor menade att informationsstöd och verktyg är viktiga men än vik-

tigare att skolsköterskan utvecklar en skicklighet i att kunna växla mellan metoderna 

och ställa ”rätt” frågor för att få flyt i samtalet och styra det mot ett mål som är av be-

tydelse för den enskilda eleven. Att förbereda sig inför hälsosamtalen var en viktig 

aspekt och avgörande för hur lyckade samtalen upplevdes. 

”Om  de  svarat  att  de  sitter  med  skärmen  mer  än  sex  timmar  om  dagen 

exempelvis, men kanske eleven känner att jag vill prata om sömnen, men det 

kan ju vara ett sätt att börja prata om sömnen för att komma in och prata om 

skärmtiden, men då har de fått välja o styra själva, något som är mindre hot-

fullt.”


Eleven i fokus


Skolsköterskorna ansåg att hälsosamtalen ofta visar positiva resultat och att eleverna 

uppskattar hälsosamtalen då för dem är det ett tillfälle att få prata om såväl positiva 

som negativa saker om sin egen hälsa med en oberoende och neutral vuxen. Uppfölj-

ning, utveckling och förbättring av hälsosamtalen ansågs vara viktigt för att få ännu 

mer positiva effekter och stärka det som redan är bra hos eleven. Resultaten varierade 

beroende på vilken åldersgrupp de har jobbat med. Det var lättare att genomföra häl-

sosamtalen då enkäterna var redan ifyllda under hälsosamtalen. Då har skolsköters-

korna kunnat fokusera på eleven och om det fanns något särskilt i svaren eller ett vik-

tigt område de behövde diskutera med eleven. En del ansåg att det viktigaste är att 

fånga elevens intresse för hälsosamtalet och jobba vidare på att identifiera behov och 

mål. De ansåg att det finns en risk för att tappa elevens intresse i ett alltför långdraget 

hälsosamtal.  

”De tycker det är skönt att prata med en annan vuxen än lärare som ska bedöma 

och sätta betyg, och ingen förälder som har känslomässiga engagemang. Jag är en 
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helt annan vuxen som kan lyssna och prata, jag tycker att vi har otroligt förtroende 

som skolsköterskor.” 

	 ”Jag tycker att jag har fått en annan positivare ton i samtalen och lite att lägga ner 

enkäten och prata mer utifrån helheten, o hur man själv kan påverka sin egen häl-

sa, hur man själv kan styra, att få igång elevernas tankar på det.”


En del skolsköterskor menade att hälsoenkäten är ett viktigt verktyg som ger eleven tid 

att fundera och reflektera över sina levnadsvanor som sömn och skärmtid. De flesta 

höll med om att en kombination av materialen hade varit det mest optimala. Det fanns 

en önskan om att hälsoenkäten och webbstödet kunde kombineras till ett och samma 

verktyg för att få fördelarna från båda. Att stärka det positiva i elevernas svar ansågs 

vara mycket viktigt men lika viktigt att lägga mer fokus på eleven och mindre på mate-

rialen.


”Det  är  det  vi  efterfrågar  och  längtar  efter.  Att  också  ha  annat  fokus  på 

frågorna, vad är det som kan utveckla vårt hälsosamtal och det främjande och 

förbyggande för eleverna. Mycket frågor och som många av dem är fortfarande 

”leta prblem-aktigt” och det är inte det som är vårt fokus eller ska inte vara vårt 

fokus. Därför tycker jag att här finns ett gyllene tillfälle att lägga om kursen.”


Skolsköterskorna hade olika åsikter om bilderna i webbstödet då bildernas effekt vari-

erade beroende på åldersgruppen. Skolsköterskorna var eniga om att bilder är ett bra 

stöd i samtalen för att få igång och få flyt i samtalen särskilt hos de yngre barnen och 

de som har svårt med ögonkontakt. Bilden med ett hjärta som följs av frågan ”vad får 

dig att må bra?” har fått olika effekt beroende på framförallt åldersgruppen. För de 

yngre barnen var resultaten delade, en del förväntade sig inte den formen av fråga och 

hade därför svårt att svara på frågan. Andra hade blivit lättade av att påbörja hälso-

samtalet med en sådan fråga och svarat på vad som är viktigt för dem.


”Bilderna understödde det vi pratade om. Alltså det blev en dimension till, och 

för en del elever som är kanske blyga eller svårt att titta på mig, bilderna gav en 

tyngd i själva ämnet.”
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Behov av utveckling och uppföljning.  


Skolsköterskorna var eniga om vikten av att vidareutveckla webbstödet och att de kan 

vara säkra på att informationen uppdateras efter de senaste rönen och forskningen, 

vilket även höjer skolsköterskornas kompetens. Det fanns även en önskan om att få en 

utbildning och fördjupning i innehållet av webbstödet.  

 ”Viktigt att allt man implementerar och allt nytt ska aktualiseras för oss för det 

kan annars bli att det faller och glöms bort. Att vi kan på skolsköterskor-dagarna gå 

igenom webbstödet och hur det funkar.” 

Det fanns ett behov av att utveckla bildstödet och informationen för att täcka de olika 

områden som berör elevens miljö som skolmiljö, måltidsordningen och bildsekvens på 

bestämningsfaktorer. De önskade även en funktion där de kan prenumerera på webben 

för att bli uppdaterade om ändringar och nyheter på webben. Skolsköterskorna ansåg 

att utvecklingen av webbstödet innebär en utveckling av deras arbete och metoder och 

vikten av att jobba enhetligt. Att utifrån enhetliga metoder själva kunna diskutera, ut-

värdera och utveckla skolsköterskor emellan. Det fanns även en önskan om att få en 

utbildning och mer fördjupning i innehållet av webbstödet av exempelvis webbutveck-

lare eller annan profession inom folkhälsa. Det område som saknades mest var infor-

mation om psykisk hälsa. Skolsköterskorna saknade också konkreta råd när det gäller 

måltidsordning och matportion, skärmtid, internetanvändning och dess begränsningar. 

Men också mer information om undernäring och barn som äter för lite. 

”En liten checklista som man skulle kunna använda, dels på föräldrasammankomster 

då, både i grupp och enskilt, och sätta i handen på barnen med för de är ganska mot-

tagliga för det här konkreta, att du säger ett antal timmar för någonting och då börjar 

de räkna själva. Stämmer detta på mig?…och så kan de korrigera det, de har ett mått 

att gå efter.” 

  

Skolsköterskor  ansåg  att  webbstödet  är  en  viktig  informationskälla  inte  endast  för 

skolsköterskor utan också för elever, föräldrar och alla som jobbar med elevhälsa. Att 

kunna hänvisa till webbstödet och materialen till elever och föräldrar genom att skriva 

ut materialet, maila ut länkar eller beställa material i pappersform. En del skolsköters-
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kor  önskade ett  uppföljningsmaterial  av  informationen på  webbstödet  som power-

point-  presentationer  och  diskussionsfrågor  till  föräldramöten och klasslektion.  Det 

ansågs vara ett bra och ibland nödvändigt komplement till hälsosamtalen eller när man 

identifierade ett visst problemområde som skärmtid eller dåliga matvanor hos elever-

na. 

”Men det vore käckt att skicka med hem en.. vare sig sömnen var katastrofal eller 

så. Så att det blir en uppföljning, en följd till föräldrarna, att här finns jättebra in-

formation om sömnen t ex. en fold eller nåt.” 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Resultaten av den här studien visar ett stort intresse från de deltagande skolsköters-

korna till projektet och utvecklingen av enhetliga metoder som riktar sig till deras arbe-

te. Samtliga skolsköterskor uttryckte att det är viktigt att ha tillgång till en vetenskaplig 

och vedertagen informationskälla, vilket ger skolsköterskornas arbete en tyngd som 

enligt dem saknas i dagens läge. Detta betonas i elevhälsans mål om att ta del av aktu-

ell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete 

(Socialstyrelsen,  2016).  Skolsköterskorna var  också eniga om att  webbstödet  blir  en 

kvalitetssäkring som även visar att hälsosamtalen är ett av de viktigaste uppdragen de 

har. Det är även ett mycket viktigt verktyg för nya och mindre erfarna skolsköterskor 

att göra ett likvärdigt arbete som erfarna skolsköterskor. Att skapa smidiga metoder 

och få flyt i hälsosamtalen var en viktig faktor för att fånga elevernas intresse och ge 

dem en trygg miljö att berätta om sin hälsa. Tidigare undersökningar bekräftar vikten 

av att fånga elevernas intresse för hälsosamtalen och skapa konfidentiella dialoger och 

en atmosfär för att få förtroende för skolsköterskorna (Golsäter et al., 2012; Thorstens-

son et al., 2018; Golsäter et al., 2016; Pirskanen et al., 2007).  

Skolsköterskorna beskrev hälsosamtalen som ett positivt och uppskattat tillfälle av ele-

verna att få prata om sin egen hälsa med en oberoende vuxen. Det krävs dock mer än 

metoder och verktyg för att fånga elevens intresse, nämligen erfarenhet och skicklighet 

i att genomföra hälsosamtalen. Elevernas upplevelse av hälsosamtalen påverkas till en 
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stor del av skolsköterskornas uppmärksamhet på elevens önskningar och behov (Gol-

säter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2010; Golsäter, Fast, Bergman-Lind & Enskär, 2015). 

För att stärka skolhälsovården måste skolsköterskor visa sin kompetens för att främja 

elevernas hälsa (Morberg, 2012). Det innebär att skolsköterskornas kompetens bör lig-

ga i fokus i utvecklingen av sin yrkesroll. Det överensstämmer med Rising Holmström 

et al. (2015) som fann att skolsköterskornas rolltransformering till ett mer hälsofräm-

jande synsätt innebär ett nytt lärande för skolsköterskor, vilket Rising Holmström dis-

kuterar vidare i relation med teorin om ”Transformativt lärande”. Transformativt lä-

rande (TL) beskrivs som ”lärande som utmanar etablerade perspektiv, vilket leder till 

nya sätt att vara i världen” (Van Schalkwyk et al. (2019). Rising Holmström et al. (2015) 

menar att det utöver riktlinjer krävs att följa en egen drivkraft för att driva igenom för-

ändringen i skolsköterskornas yrkesroll. 

Att  kombinera  olika  metoder  i  hälsosamtalen ansågs  vara  ett  stressigt  moment  för 

skolsköterskorna och en hög risk för att tappa elevens intresse. Webbstödet har som 

många skolsköterskor beskrev sin funktion i att förbereda och fördjupa sig i materialet 

innan hälsosamtalet för att få ett så smidigt samtal som möjligt och fånga det som är av 

betydelse för elevens hälsa. Därför är det viktigt att skolsköterskorna är trygga i sina 

metoder  och väl  förberedda inför  hälsosamtalen.  Resultaten varierade beroende på 

framför allt  vilken hälsoenkät skolsköterskorna använde och vilken åldersgrupp de 

jobbade med. En del skolsköterskor ansåg att hälsoenkäten har fortfarande sitt värde i 

att de fångar upp alla viktiga områden som berör elevens hälsa för att göra en bedöm-

ning av hälsosituationen. Detta bekräftas av tidigare studier som visar att frågeformu-

lär, hälsoprofil och hälsokurvor utgör en struktur och är en lämplig utgångspunkt för 

hälsosamtalen (Golsäter et al. 2011). Andra ansåg att det inte var nödvändigt att an-

vända hälsoenkäten under samtalen utan att den framför allt skulle vara ett verktyg 

som uppmärksammar skolsköterskorna på viktiga svar som eleverna angett i enkäten.  

En önskan bland de flesta  deltagande skolsköterskorna var  att  de  olika  materialen 

övergår till ett och samma. Att stärka det positiva hos eleven och främja goda vanor 

skulle vara första målet med hälsosamtalen och att identifiera problem ska vara sekun-

därt. Ett elevcentrerat förhållningssätt som möjliggör delaktighet och dialog och ett ho-

listiskt tillvägagångssätt har tidigare betonats och bör eftersträvas för att uppnå målet 
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med det hälsofrämjande arbetet (Berg & Sarvimäki, 2003; Tinnfält, Eriksson & Brunn-

berg, 2011; Rising Holmström, Asplund & Kristiansen, 2013; Rising Holmström et al., 

2015).  

Bildstödet visade varierat resultat men för de flesta skolsköterskorna gav bildstödet en 

annan dimension och förstärkte samtalen, vilket bekräftar resultaten från tidigare stu-

dier om de positiva effekterna av visuella metoder som bidrog till mer förståelse för 

hälsosituationen och gav en användbar struktur som gjorde det möjligt att fokusera 

samtalen på individens egen situation (Golsäter et  al.,  2011).  Hälsa och livsstil  blev 

konkret och förståeligt, vilket öppnade för en dialog (ibid). Bildstödet ger skolsköters-

korna  möjligheter  att  undersöka  elevernas  upplevelse  av  skolmiljön  som matsalen, 

skolduschar och toaletter då dessa för många elever är problematiska och kan på sikt 

påverka deras hälsa. Tidigare studier har visat att elever med hög skoltrivsel var mer 

benägna att reflektera över och diskutera innehållet i hälsosamtalen, samt mer troligt 

att följa skolsköterskans råd (Borup & Holstein, 2006). Öppningsfrågan och att börja 

hälsosamtalen med ”vad får dig att må bra?” visade varierat resultat beroende på hur 

och när frågan ställdes för att fångar elevens intresse. Öppna frågor har visat sig ge 

eleverna en möjlighet att utveckla sina svar och därmed en djupare förståelse av hälso-

situationen (Golsäter et al., 2015). Verbala metoder i hälsosamtalen som motiverande 

samtal och samtal som centreras kring att bygga tillit och bra relationer till skolsköters-

kan är bland de mest användbara metoderna för att förebygga och främja elevens hälsa 

(Golsäter et al., 2012; Thorstensson et al., 2018; Golsäter et al., 2016). Att påbörja häl-

sosamtalen med en positiv fråga som är elevcentrerad ansågs av en del skolsköterskor 

skapa en positiv atmosfär och en punkt som kopplas tillbaka till genom hela samtalet. 

Andra hade svårare att inkorporera en sådan fråga i hälsosamtalen, vilket återigen ty-

der på en viss utmaning med den rollen som skolsköterskorna förväntas anta i ett häl-

sofrämjande arbete. En del skolsköterskor uttryckte behov av att fördjupa sig i webb-

stödet och dessa metoder för att kunna utveckla och förbättra sin yrkesroll i det hälso-

främjande arbetet.      

Skolsköterskorna betonade vikten av att vidareutveckla webbstödet för deras arbete. 

Informationsstödet inom vissa områden som psykisk hälsa behöver utvecklas och mer 
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konkreta råd och riktlinjer. Tydliga riktlinjer är också enklare att följa och att främja en 

ökning av hälsosamma vanor kan ibland ge bättre resultat än att uppmuntra minsk-

ning av ohälsosamma vanor, särskilt bland barn (Ungar, Sieverding & Stadnitski, 2013; 

Øvrum & Bere, 2014). Exempelvis visar tidigare forskning att det är enklare att följa 

rekommendationer som ”ät 5 portioner frukt och grönsaker om dagen” än ”ät mer 

frukt och grönsaker”. Ju mer generösa och ambitiösa rekommenderade mängder desto 

högre konsumtion (ibid). Det fanns även en önskan om att kunna använda webbstödet 

i större utsträckning än hälsosamtalen och som berör elevens miljö som exempelvis 

föräldrarna. En uppföljning av hälsosamtalen för både elever och föräldrar förstärker 

de råden och det som diskuterats tidigare särskilt vid identifiering av något eller några 

problemområden. Tidigare undersökningar visar att engagera föräldrarna är en mycket 

viktig metod för att lättare komma över hinder och hjälpa barnet att nå de uppsatta 

målen som rör hälsan och välbefinnandet (Thorstensson et al.  2018; Pirskanen et al. 

2007; Golsäter et al. 2016; Bonde, Bentsen & Hindhede, 2014). Detta gäller alla typer av 

hälsosamtal men särskilt när det gäller frågor om mat- och sömnvanor, övervikt, och 

missbruk eller substansanvändning. Barn och ungdomar påverkas till stor del av sin 

omgivning och föräldrar anses vara en mycket viktig faktor (ibid).  Den förändrade 

skolsköterskerollen kräver ett förhållningssätt som karaktäriseras av en insikt att det 

hälsofrämjande arbetet sker genom dialog, relation och samverkan med elever, föräld-

rar och lärare (Rising Holmström et al., 2015).  

Metoddiskussion 

Skolsköterskorna hade under pilotprojektet möjligheten att använda webbstödet i sitt 

arbete under en begränsad tid innan fokusgruppsintervjuerna, vilket ökar trovärdighe-

ten då erfarenheterna fortfarande är ”färska”. Skolsköterskorna hade också under den 

här  perioden en möjlighet  till  att  lämna sina  synpunkter  till  projektutvecklarna  på 

webbstödet. En skriftlig utvärdering av webbstödet skedde löpande under genomfö-

randet av hälsosamtalen. De synpunkterna och enkätsvaren finns inte med i resultaten 

i denna studie. Anledningen till detta är att fokusgruppsintervjuerna skulle ge skolskö-

terskorna ett ytterligare tillfälle att reflektera djupare över sina tankar och erfarenheter 

av webbstödet. Det blev även ett tillfälle för skolsköterskorna att diskutera sina erfa-

renheter med varandra och de olika resultaten de uppnådde.  
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Antalet deltagare i fokusgruppsintervjuer kan variera, det är vanligen mellan 4 -12 per-

soner, beroende på forskningens syfte där antalet påverkar hur mycket utrymme varje 

deltagare får i diskussionen (Wibeck, 2015). Att gruppera 3-4 skolsköterskor vid varje 

intervju utifrån det skolstadiet som de hade genomfört hälsosamtalen blev ett värde-

fullt tillfälle att diskutera likheter och skillnader i sina erfarenheter och resultat. Förfat-

taren såg till att alla deltagare kom till tals vid varje diskussionsfråga. Intervjuerna va-

rade mellan 45 minuter och en timme. Resultaten kunde ha blivit något annorlunda 

med flera grupper eller större gruppstorlek. Med hänsyn till studiens omfattning och 

den begränsade tid som fanns till förfogande anses ett mindre antal grupper försvar-

bart och resultaten av intervjuerna är ändå betydelsefulla (Bryman, 2011).  

De semistrukturerade intervjuerna utgick från frågeställningar med öppna frågor som 

ledde till diskussioner och djupare reflektioner. Även om de flesta frågorna hade tagits 

fram av projektplanerarna fick författaren ställa följdfrågor för mer och djupare förstå-

else. Samtidigt som författaren antog en återhållsam roll i intervjuerna för att ge stort 

utrymme för skolsköterskorna att själva driva fram diskussionerna och få föra fram 

sina synsätt och uppfattningar, vilket var syftet med studien. Att författaren hade en 

neutral roll i pilotprojektet och därmed i intervjuerna anses vara en fördel och en styr-

ka för studiens resultat.  

De tre intervjuerna transkriberades i sin helhet och lästes noggrant för att studera hur 

mening skapas kollektivt under respektive intervju samt dynamiken i fokusgruppen 

(Bryman,  2011).  Bearbetningen av datamaterialen genomfördes löpande efter  fokus-

gruppsintervjuerna vilket gjorde författaren medveten om olika teman som dyker upp 

under intervjuerna och som togs upp i de återstående intervjuerna för att jämföra eller 

bekräfta skolsköterskornas upplevelser och uppfattningar. Analysen av datamaterialen 

utgick från innehållsanalys som innebär ett sökande efter bakomliggande teman i det 

samlade materialet (Bryman, 2011). Dataanalysen i en kvalitativ ansats är ett tolknings-

synsätt som kan påverkas av författarens förförståelse (ibid). Det var en fördel att för-

fattaren inte hade någon bakgrund eller erfarenhet inom elevhälsan eller som skolskö-

terska. Öppenhet, nyfikenhet och ett neutralt förhållningssätt eftersträvades både i in-
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samlingen och bearbetningen av datamaterialet. En klar beskrivning av tillvägagångs-

sättet i insamling av data och framställningen av kategorier samt citering av original-

texten har också eftersträvats för att ökar trovärdigheten, tillförlitligheten och överför-

barheten.  

Slutsats  
Skolsköterskornas upplevelser och erfarenheter av webbstödet varierade något men 

alla hade en positiv attityd till webbstödet som en ett verktyg för att underlätta hälso-

samtalen och förbättra deras arbete i det hälsofrämjande arbetet. Metoder och verktyg 

är viktiga men oavsett vilka metoder som används bör hälsosamtalen vara framför allt 

elevcentrerat.  Det finns behov att  arbeta enhetligt  och utveckla webbstödet som ett 

verktyg och därmed metoderna. Att skolsköterskorna tillsammans och med hjälp av 

annan profession inom folkhälsoarbete höjer sin kompetens och stärker sin yrkesroll 

mot ett professionellt hälsofrämjande och elevcentrerat förhållningssätt. Skolsköterskor 

har en viktig nyckelroll i utvecklingen av metoder som webbstödet. De kan tillsamm-

ans samla kunskaper och erfarenheter och göra webstödet tillgängligt för att öka tryg-

gheten i sitt arbete och uppnå elevhälsans mål med hälsosamtalen.  
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Bilaga 1 

Frågeställningar till fokusgruppsintervjuer


Innehållet i webbstödet 
1. Vad tycker ni om informationen (fakta, länkar och tips) som finns i fördjupningen?  

2. Hur upplevde ni ”Samtal med eleven” delen i webbstödet (budskap, illustration och 
underrubriker)  

3. Saknar ni någon information eller område?    

Tekniken på webbsidan/användarvänligheten  
1. Vad tycker ni om webbsidan rent tekniskt? 

2.  Användarvänligt? (Lätt att hitta, klicka fram och tillbaka)  

3. Saknar ni någon funktion på webbstödet? 

Upplevelsen helheten 
1. Vad är ert helhetsintryck av webbstödet?  

2. Underlättar webbstödet samtalet med eleven?  

3. Upplever ni att ni fick ut mer eller bättre information jämfört med tidigare genom-
förda hälsosamtal? 

Övrigt 
1. Vad tycker ni om att börja samtalet med frågan ”Vad får dig att må bra”? 

2. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med detta webbstöd i jämförelse med 
nuvarande arbetssätt?  

3. Kommer ni att fortsätta använda webbstödet eller tror ni att ni kommer att gå tillba-
ka till era gamla metoder? 

4. Hur tycker ni att webbstödet kan utvecklas för att bli bättre sätt att främja eller för-
bättra hälsan hos eleverna?  

5. Finns det något annat som ni vill tillägga som jag inte har frågat om och som ni tycker 
är viktigt? 
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