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Abstrakt  

Bakgrund: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete består främst av dialog med elever. I 

arbetet ingår såväl planerade som spontana samtal. Hur samtalen förs och på vilket sätt 

skolsköterskan agerar i mötet med eleven är avgörande för hur dialogen kan hjälpa 

eleven till förbättrad hälsa. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att 

belysa de faktorer som påverkar dialogen mellan skolsköterska och elev. Metod: 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturöversikt. Litteratursökning gjordes i 

PubMED, CINAHL och PsycINFO samt med manuell sökning. Tio kvalitativa artiklar 

inkluderades. Resultat: Resultatet visade att dialogen främjades av att skolsköterskan 

lyssnade aktivt, gav stödjande gensvar, klargjorde sin sekretess och intog rollen som 

vägvisare i hälsofrågor. En tillitsfull relation mellan elev och skolsköterska var även av 

vikt samt att skolsköterskan gav eleven möjlighet till delaktighet och främjade elevens 

egenmakt. Diskussion och slutsats: Eleven är expert på sin egen hälsa och bör därför 

alltid vara delaktig i dialog med skolsköterskan. Genom skolsköterskans inbjudan till 

dialog kan eleven bli självständig och ta makt över sin egen hälsa. Dialogen bör därför 

alltid genomföras ur ett elevfokuserat perspektiv. 

 

Nyckelord 
Delaktighet, egenmakt, hälsosamtal, integrativ litteraturöversikt, relation. 

 

Abstract 
 

Background: The health promotion work of the school nurse mainly consists of 

dialogue with the students. The work includes planned health talks, but also 

spontaneously initiated conversations. How the conversations are held and how the 

school nurse is acting during the meeting with the students is crucial to how the 

dialogue supports the student to improve their health situation. Purpose: The purpose of 

this integrative review was to highlight the factors that influence the dialogue between 

the school nurse and the student. Method: The study was conducted as an integrative 

review. Literature research was made with PubMED, CINAHL and PsycINFO and also 

through manual search. Ten qualitative articles were included. Results: The result 

showed that the dialogue were more successful when the school nurse was listening 

actively, gave supportive response, stated the confidentiality aspect and took on a role 

as a guide in health matters. A trusting relationship between the student and the school 

nurse were also important as well as the school nurse promoting empowerment, giving 

the student the opportunity to participate actively in the health dialogue. Discussion and 

conclusion: Students are experts on their own health and therefore they should always 

be involved in the dialogue with the school nurse. The school nurses invitations to 

dialogue can lead to independent students who gain power over their own health. 

Dialogue should therefore always be conducted from a student-centered perspective. 
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BAKGRUND 

Elevhälsa 

Elevhälsan skall främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande med ändamålet att 

främja elevers utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsa ska finnas för elever i alla 

skolformer där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser 

skall finnas tillgängliga (Skollagen, SFS 2010:800, kap. 2, 25 §). World Health 

Organisation (WHO, 1986) har beskrivit hälsofrämjande arbete som ett sätt att ge 

människor ökad kontroll över sin hälsa. De beskriver hälsa som en resurs för vardagen 

på ett socialt, personligt och fysiskt plan. För hälsofrämjande arbete krävs samordnade 

insatser. Som t.ex. stödjande miljöer, tillgång till information samt möjligheter till att 

göra hälsosamma val.  

Enligt 8 §, kap. 1, i Patientlagen (SFS 2014:821) samt i 10 §, kap. 1, i skollagen (SFS 

2010:800) förklaras att barnets bästa skall beaktas särskilt när hälso- och sjukvård ges 

till barn. Även konventionen om barns rättigheter (Hammarberg, 2006) betonar att 

barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt 

att tänka och uttrycka sina åsikter. Barn är dock sällan inblandade i rådgivning och 

beslut som fattas kring dem även om de själva uttrycker önskningar och vilja att 

engagera sig. Kunskaper kring hur barnen kan delta i beslutsfattande är begränsade 

samtidigt som vårdpersonal kan vara osäkra och ha begränsad kunskap om barnens 

möjligheter att delta. Vårdpersonal har dock en stor inverkan över hur barnens 

deltagande kan underlättas i olika situationer (Coyne, 2008). Barn måste respekteras och 

värderas som aktiva deltagare bland vuxna. Deras rätt att uttrycka sig och bli tagna på 

allvar ska värderas inom skolan för att barns rättigheter, värdighet och kapacitet ska 

respekteras. Om skolan och samhället lyckas med det kommer barnen kunna bidra till 

sitt eget välbefinnande (Lansdown, Jimerson & Shahroozi, 2014). 

Hälsa och lärande 

Forskning visar att det finns ett samband mellan hälsa och lärande (Gustafsson et al., 

2010). Skolprestationer och hälsa har dessutom en dubbelriktad relation. Barn som lider 

av mental ohälsa riskerar dåliga skolprestationer samtidigt som barn med dåliga 
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skolprestationer riskerar större risk för mental ohälsa (Bohnenkamp, Stephan & Bobo, 

2015). Elevers mentala hälsa integreras i hur de tänker, känner, interagerar och lär sig i 

skolan, vilket påverkar dem genom hela livet. Främjandet av en god mental hälsa är 

därför av stor vikt framför allt för eleven men även för elevers familjer och samhället i 

stort. Hittills har skolans insatser främst fokuserat på kvalitet i undervisning. Inte förrän 

vi ser allvaret i hur den mentala hälsan påverkar lärandet kommer vi nå målet att alla 

elever trivs i skolan och på så vis även främja inlärning (Rossen & Cowan, 2015). 

En undersökning i årskurs sju till nio i sex kommuner i norra Sverige visade att en 

tiondel av pojkarna samt en femtedel av flickorna rapporterade svag hälsa. Den lågt 

skattade hälsan förknippades med dåliga relationer till lärare och kamrater, men inte till 

storlek på skolan eller antalet elever per lärare. Nästan hälften av eleverna upplevde 

även att deras åsikter inte togs på allvar i skolan, en tredjedel ansåg att de inte fick 

adekvat belöning när de presterat väl i skolarbetet (Nygren, Bergström, Janlert & 

Nygren, 2014). Goda skolprestationer samt bra relationer till vuxna och andra elever 

leder till en förbättrad hälsa. Det är därför viktigt att elevhälsan tidigt bidrar till att 

hjälpa elever stärka sina sociala, språkliga och kognitiva förmågor (Gustafsson et al., 

2010). Skolsköterskan ska stödja elevers möjlighet att få tillgång till sin utbildning på 

bästa sätt och det uppskattas att en tredjedel av skolsköterskans arbetstid innebär att ta 

itu med elevers mentala problem. Skolsköterskan har i sitt arbete en bra roll i skolans 

värld för att kunna upptäcka och hjälpa barn med mentala behov som kan påverka 

akademisk framgång (Bohnenkamp, Stephan & Bobo, 2015). 

Skolsköterskans uppdrag 

Skolsköterskans uppdrag är att främja hälsa och förebygga ohälsa (Socialstyrelsen, 

2014, s. 27-29). Skolsköterskans hälsofrämjande arbete genomsyras av dialog, 

delaktighet och jämlikhet. Eleven är expert på sin hälsa och bör därför alltid vara 

delaktig i dialog med skolsköterskan (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Arbetet är också hälsopedagogiskt vilket betyder att 

skolsköterskan bör hjälpa elever att tidigt hitta strategier och kunskap för att göra egna, 

medvetna val, kring livsstil och levnadsvanor (Morberg, 2012, s. 40). Detta kan 

skolsköterskan uppnå genom möten med eleven, där elevens behov lyfts fram genom att 

skapa tid och tillgänglighet (Socialstyrelsen, 2014, s. 27-29). Skolsköterskan ska hjälpa 
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elever till självhjälp innan något blivit ett egentligt problem. Samtidigt bör 

skolsköterskan begränsa det åtgärdande arbetet till förmån till det som är direkt 

skolrelaterat för att skapa mer tid för hälsofrämjande arbete (Holmström Rising, 

Häggström & Kristiansen, 2015). Skolsköterskans arbete för en sund livsstil kan utföras 

på olika sätt, t.ex. genom individuella kontakter, i grupp och/eller genom generella 

insatser för en särskild åldersgrupp eller skola (Socialstyrelsen, 2014, s. 100). 

Skolsköterskan har en viktig roll i att fånga upp elevers psykiska ohälsa och att vara en 

länk mellan skola och elevhälsa (DeSocio & Hootman, 2004). Skolsköterskor anser att 

deras primära uppgift är individuella samtal med elever men att elever själva har svårt 

att initiera kontakt med skolsköterskan. Tre fjärdedelar av de individuella samtalen är av 

psykosocial karaktär och upplevs av skolsköterskan vara emotionellt krävande att 

genomföra (Barnes, Courtney, Pratt & Walsh, 2004). Då skolsköterskan möter barnen i 

individuella samtal och spontana möten fyller hen dock en mycket viktig roll då barnen 

behöver någon annan än föräldrar och vänner när de vill diskutera känsliga ämnen 

(Anderson & Lowen, 2010; Nygren et al., 2014). Elever besöker skolhälsovården i stor 

utsträckning om den är välkomnande och tillgänglig vilket skolsköterskan bör ha i 

åtanke och dra nytta av  (Anderson & Lowen, 2010). Då skolsköterskans arbete är 

omfattande kring elevens olika behov krävs att skolsköterskan har gedigen kunskap i 

omvårdnad, utbildning i rådgivning samt kommunikationsverktyg för att kunna föra en 

god dialog med elever (Downie, Chapman, Orb & Juliff, 2002). 

Sjuksköterskans kommunikation och dialog 

Kommunikation kan definieras som ett utbyte av olika tecken, verbala eller icke-

verbala, mellan två eller fler individer. Oavsett om tecknen är verbala eller ej så tolkas 

de av mottagaren och upplevs på olika sätt av olika individer. Beroende på hur 

signalerna framförs och sedan tolkas av mottagaren skapas en grundkänsla för 

relationen dem emellan (Eide & Eide, 2009, s. 21-22). Sjuksköterskans kommunikation 

skiljer sig från kommunikationen i andra hälso- och sjukvårdsyrken då den anses vara 

sjuksköterskans mest användbara redskap i arbetet (McCabe & Timmins, 2015, s. 15-

30). Dialogen i vård och omsorg ger inflytande och betydelse för människors hälsa och 

välbefinnande. En dialog består av samtal mellan två eller fler individer där jämlikhet 

föreligger och ingen i samtalet hamnar i underläge. Goda förutsättningar för dialogen är 

att båda parter har en genuin vilja att genomföra samtalet. Individen som samtalet 
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handlar om kan då känna egenmakt och inflytande över innehållet (Sandberg, 2014, s. 

93-95). Kärnan i omvårdnad är att nå en professionell relation genom en växande dialog 

mellan sjuksköterska och patient. En gemensam dialog är öppen, omtänksam, ömsesidig 

och lyhörd (Jonsdottir, Litchfield & Dexheimer Pharris, 2004). Hur framgångsrik 

dialogen blir mellan vårdare och patient beror på hur väl de kan kommunicera med 

varandra. Därmed blir vårdgivarens kommunikationsförmåga en avgörande faktor i 

dialogen dem emellan (Holmström & Röing, 2010). 

Hälsosamtal 

Skollagen (SFS 2010:800, kap. 2, 27 §) lagstadgar tre hälsobesök vilka ska vara jämnt 

fördelade under grundskoletiden. Socialstyrelsen (2014, s. 154-155) menar att syftet 

med ett hälsobesök är att bedöma elevens hälsotillstånd och så tidigt som möjligt 

upptäcka behov av stöd och insatser. Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap. 1, 3 §) 

definieras elev som den som deltar i utbildning. Hälsobesöken innehåller bland annat 

undersökningar som t.ex. tillväxt, hörsel och syn. De upprepade hälsobesöken ger en 

möjlighet för skolsköterskan att bygga en relation med eleven och en ökad chans att 

eleven känner sig trygg nog att besöka skolsköterskan spontant om behov finns 

(Socialstyrelsen, 2014, s. 154-155). När elever får en känsla av närhet till personal inom 

skolan har det visat sig att sannolikheten för riskbeteenden minskar under skolåren 

(Bonny, Britto, Klostermann, Hornung & Slap, 2000).  

I Sverige erbjuds hälsosamtal i förskoleklass, årskurs fyra, sju eller åtta samt första året 

i gymnasiet. I samband med hälsobesöket bör skolsköterskan utöva ett elevfokuserat 

hälsosamtal. Samtalet innefattar information, rådgivning och hälsolära utifrån elevens 

egna behov, utvecklingsnivå och resurser. Hälsosamtalet kan ske med eller utan 

vårdnadshavare. Ett hälsoformulär kan användas som verktyg för att få en ökad 

förståelse kring elevens aktuella hälsotillstånd. Frågor och svar kan ge underlag för 

vidare dialog med eleven (Socialstyrelsen, 2014, s. 154-155). Genom hälsosamtalen 

påbörjas en process som kan leda till förändring hos elever. De får möjlighet att 

reflektera över sin livsstil, sina val och vad skolsköterskan rekommenderat. 

Hälsosamtalen leder ofta till att elever även diskuterar sin hälsa hemma med familjen. 

Elever som har det svårast psykiskt eller fysiskt anses få den mest betydande hjälpen av 

skolsköterskan genom hälsosamtalen (Borup & Holstein, 2008). De allra flesta elever i 
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grundskolan deltar i hälsosamtal med skolsköterskan och det första steget i att lära sig 

om hälsa är att tala om det (Borup, 1998). Det krävs stort engagemang från 

skolsköterskan till att nå förståelse för individens situation och behov. Genom 

gemensam förståelse mellan elev och skolsköterska är förutsättningarna större att 

komma till insikt gällande hälsotillstånd och åtgärder (Sandberg, 2014, s. 96). Elever 

har stora behov av att prata och anförtro sig åt någon vuxen. Skolsköterskorna ansåg sig 

kunna tillämpa denna roll i skolan och utgöra en viktig del i elevers sociala skyddsnät 

(Clausson, Petersson & Berg, 2003).  

Elevhälsan har ett stort ansvar och goda möjligheter att påverka elevers förståelse av 

hälsa. Skolsköterskor behöver dock vara mer tillgängliga i skolan, kunna erbjuda hjälp 

innan situationer blir för svåra och att fråga eleverna om deras syn på tillvaron. Elever 

har behov att finna sätt att förstå sin egen hälsa men forskning kring hur skolsköterskan 

kan bidra till detta saknas (Hagell, Rigby & Perrow, 2015). 

Problemformulering 

Skolsköterskans möten med elever består främst av att föra dialog. Dialogen mellan 

skolsköterska och elev kan vara hälsofrämjande. Den kan även ge eleven förbättrade 

möjligheter för att uppnå målen i skolan. Goda dialoger kräver dock vissa 

förutsättningar där skolsköterskan har ett stort ansvar. Elever har olika bakgrund och 

mognad vilket ställer krav på skolsköterskans anpassningsförmåga i mötet. Genom att 

tillsammans med eleven skapa en helhetsbild av elevens behov kan skolsköterskan välja 

vilka faktorer som lämpar sig bäst i dialogen. Skolsköterskor och elever kan ha olika 

syn på hur en dialog ska genomföras och vilka faktorer som påverkar samtalet. Med 

kunskap om vilka faktorer som påverkar dialogen kan skolsköterskan tillämpa dem i 

samtal med elever. Kunskap från denna litteraturöversikt kan användas för att utveckla 

den hälsofrämjande dialogen mellan skolsköterska och elev.   

SYFTE 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att belysa de faktorer som påverkar 

dialogen mellan skolsköterska och elev. 
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METOD 

Design 

Metoden som användes för att besvara syftet var en litteraturöversikt vilken enligt 

Forsberg och Wengström (2013, s. 25) beskriver forskningsläget inom ett visst område. 

I litteratursökningen eftersöktes både kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket kan 

beskrivas som en integrativ litteraturöversikt. Denna typ av litteraturöversikt är enligt 

Whittemore och Knafl (2005) den bredaste typen av forskningsöversikt som används för 

att nå en mer fullständig förståelse av ett fynd. Studiens syfte var ständigt vägledande i 

processen och den integrativa litteraturöversikten genomfördes med hjälp av 

Whittemore och Knafl’s (2005) fem steg. Stegen beskrivs i Figur 1. 

Steg Integrativ litteraturöversikt Tillvägagångssätt i analys och syntes 

1 Identifiera problem/skapa syfte samt 

inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Syfte och kriterier för litteratursökning 

skapas efter att tagit del av aktuell 

forskning i ämnet. 

2 En väldefinierad litteratursökning där all 

relevant litteratur inkluderas. 

Sökningar genomfördes i olika databaser 

samt manuellt, detta beskrivs under 

rubriken: Litteratursökning. 

3 Utvärdering och kvalitetsgranskning av 

data. 

Granskning av artiklarnas kvalitet 

genomfördes med hjälp av ett protokoll. 

Detta beskrivs under rubriken: 

Kvalitetsgranskning. 

4 Analysera data genom att sortera, koda, 

kategorisera och summera till en 

slutsats. 

De inkluderade artiklarna sammanfördes 

genom att hitta likheter som skapade 

teman, huvudteman och ett centralt tema, 

se Bilaga A. 

5 Presentera och redovisa resultatet utifrån 

den primära datan för att stödja de 

slutsatser som tagits. 

Resultatet presenteras utifrån det centrala 

temat med hjälp av huvudfynden. 

 

Figur 1. Beskrivning av Whittemore och Knafl’s integrativa litteraturöversikt i fem 

steg. 

Inklusions/Exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att inkluderade artiklar skulle kunna svara på syftet, vara 

originalartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan år 2000-2015. De skulle 

vara skrivna på språken engelska, svenska eller norska. Både kvalitativa samt 

kvantitativa artiklar inkluderades i sökningarna. Exklusionskriterier var artiklar skrivna 

på andra språk än engelska, svenska eller norska samt review artiklar. 
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Litteratursökning och urval 

Litteratursökning gjordes i PubMED, CINAHL samt PsycINFO med vedertagna sökord 

för de olika databaserna samt ord för frisökning i olika konstellationer. Sökord togs ut 

efter att syftet var definierat, där meningsbärande begrepp översattes till olika sökord. 

Sökord som användes i PubMED var MeSH-termerna ”school nursing”, “school health 

nursing”, “methods”, “communication” samt i fritext “health dialogue”, “school nurse”, 

“trust”, “dialogue”, “pupils” och “strateg*”. I CINAHL användes headings-termen 

“school health nursing” samt i fritext “method”, “communic*”, “health dialogue”, 

“dialogue” och “strateg*”. I PsycINFO användes thesarius-termen “school nurses” samt 

i fritext “method*”, ”communicat*”, “health dialogue”, “dialogue” och “strateg*”. 

Initialt gjordes sökningar i databaserna med ett ord i taget, sedan kombinerat och i olika 

databaser. Om alla artiklar inom området inkluderas menar Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s. 7) att publiceringsbias kan undvikas. I en MeSH-, headings- eller 

thesariusterm valdes inga subheadings eller underkategorier. Detta för att sökningen 

skulle bli så bred som möjligt vilket stöds av Willman et al. (2011, s. 70). I 

urvalsförförandet lästes först artiklarnas titel och sedan abstraktet. Innan granskning av 

vetenskaplig kvalitet gjordes relevansbedömning av artiklarnas innehåll. Översikt av 

sökning, träffar och urval redovisas i Bilaga B. 

Manuella sökningar gjordes därefter i alla utvalda artiklars litteraturförteckning samt i 

annan relevant litteratur (Figur 2). Sex artiklar hittades genom sökning i databaser, fyra 

artiklar genom manuell sökning.  
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Genom manuell sökning från Författare, titel, år 

Golsäter, 2012, Hälsosamtal som metod 

att främja barns och undomar hälsa: en 

utmanande uppgift. 

Clancy & Svensson, Perceptions of public health 

nursing consultations: tacit understanding of the 

importance of relationships, 2010. 

Google Schoolar, sökord “Golsäter”. Golsäter, Enskär & Harder, Nurses' encounters 

with children in child and school health care: 

negotiated guidance within a given frame, 2014. 

Golsäter & Enskär, 2012, s. 171, 

Elevcentrerade hälsosamtal med hjälp av 

ett strukturerat hälsoverktyg. 

Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, Pupils' 

perspectives on preventive health dialogues, 

2010. 

Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 

2010, Pupils' perspectives on preventive 

health dialogues. 

Mäenpää, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 

Cooperation with school nurses described by 

Finnish sixth graders, 2007. 

Figur 2. Artiklar funna genom manuell sökning. 

Kvalitetsgranskning  

För granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet användes Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011, s. 173-176) protokoll för kvalitetsbedömning utifrån respektive 

vetenskaplig metod (Bilaga C). Protokollen ska enligt Willman et al. (2011, s. 108) ge 

stöd åt den systematiska granskningen av de vetenskapliga artiklarnas kvalitet. I 

granskningen kompletterades protokollen med poängsättning, där 1 poäng gavs för varje 

positivt svar samt 0 poäng för varje negativt/”vet ej” svar som framkom i bedömningen. 

Efter resultatet räknades en procentsats ut, där de studier som uppnådde minst 70 % 

positiva svar inkluderades. De artiklar som fick mellan 80-100 % benämndes som grad 

ett, de som fick 70-79 % som grad två medan de som fick 0-69 % benämndes som grad 

tre. De artiklar som erhöll grad tre exkluderades. Den vetenskapliga 

kvalitetsgranskningen gjordes initialt enskilt av författarna, därefter diskuterades och 

jämfördes resultaten för bästa tillförlitlighet, vilket stöds av Willman et al. (2011, s. 93). 

De inkluderade artiklarna sammanställdes till en översikt för att få en sammanfattning 

av innehåll och bedömning av vetenskaplig kvalitet (Bilaga D). 

Dataanalys 

Efter värdering av vetenskaplig kvalitet återstod endast artiklar med kvalitativa data, 

totalt 10 artiklar. Dataanalys innebär enligt Polit och Beck (2012, s. 62) en organisering 

och gruppering av liknande information som sammanförs till teman och kategorier. 

Vidare menar Polit och Beck (2012, s. 558) att analys av kvalitativa data börjar med en 
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klassificering av datan genom att plocka ut textenheter att arbeta vidare med. De menar 

att det vanligaste sättet att kategorisera är att skapa en mall över funna teman för att 

senare kategorisera de olika textenheterna. De inkluderade artiklarna lästes upprepade 

gånger med syfte att tolka textenheter. Efter genomläsning markerades i texten de 

återkommande teman som överensstämde med vårt syfte t.ex. aktivt lyssnande, 

kroppsspråk, tillit, egenmakt. Enligt Polit och Beck (2012, s. 556-557) är analys av 

kvalitativa data en aktiv process där forskaren måste läsa datan upprepade gånger för att 

få en god förståelse över innehållet. Sammanlagt framkom 17 teman. Dessa sorterades 

efter likheter och skapade tre huvudteman: ’att lyssna och stödja’, ’att vara en 

vägvisare’ och ’att möjliggöra elevens delaktighet’. Dessa tre huvudteman formade ett 

centralt tema: ’att skapa förutsättningar för egenmakt hos eleven’. Enligt Whittemore 

och Knafl (2005) är målet med dataanalys att grundligt tolka datan men även att skapa 

en innovativ syntes av fynden. De menar vidare att analysen förklaras och förstärks om 

författarna skapar en mall över tolkade mönster och samband. Bilaga A visar hur funnen 

data sorterades och sammanfördes utifrån de olika artiklarna. Litteraturöversiktens 

analys- och syntetiseringsprocess exemplifieras i Bilaga E. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Ett etiskt resonemang har genom arbetets gång förts för att på ett objektivt sätt förhålla 

sig till datan vilket Polit och Beck (2012, s. 172) menar är nödvändigt för att värna om 

de individer som medverkat i studierna. En av de inkluderade artiklarna beskrev inte 

något etiskt resonemang och fick därför en lägre vetenskaplig kvalitet. Artikeln som 

helhet blev dock godkänd enligt graderingssystemet och inkluderades därför trots 

avsaknad av etiskt resonemang då artikelns resultat svarade till syftet. I 

litteraturöversikten presenteras alla resultat som framkommit av sökningarna relaterat 

till syftet med studien för att inte resultatet skall vinklas åt något håll.  
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RESULTAT 

Analysprocessen resulterade i 17 teman som sammanställdes till tre huvudteman. Dessa 

var ’att vara en vägvisare’, ’att lyssna och stödja’ samt ’att möjliggöra elevers 

delaktighet’. Det centrala tema som sammanfattar dessa tre huvudteman är ’att skapa 

förutsättningar för egenmakt hos eleven’. En översikt av teman, huvudteman och det 

centrala temat kopplat till de inkluderade artiklarna visas i Bilaga A.  

Att skapa förutsättningar för egenmakt hos eleven 

Det centrala temat ’att skapa förutsättningar för egenmakt hos eleven’ beskriver faktorer 

som påverkar dialogen mellan skolsköterska och elev. Dialogen främjades om 

skolsköterska och elev hade en tillitsfull relation, att skolsköterskan lyssnade aktivt och 

gav stödjande gensvar. Dialogen tycktes vara framgångsrik om eleven fick möjlighet att 

vara delaktig och att skolsköterskan klargjort sin sekretess kring samtalet. 

Skolsköterskan ansågs även med fördel inta rollen som rådgivare för elever, individuellt 

och i grupp, för att skapa meningsfulla dialoger.  

Att vara en vägvisare 

Skolsköterskan betraktade sig själv som en hälso- och livsstilsrådgivare (Mäenpää, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2007; Summach, 2011) och gav eleverna stöd och verktyg 

att handskas med olika situationer (Borup, 2002; Golsäter, Enskär & Harder, 2014). 

Även elever såg skolsköterskan som en hälsorådgivare (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & 

Enskär, 2010) och sökte svar hos skolsköterskan kring frågor gällande olika personliga 

problem (Summach, 2011). Elever menade att skolsköterskan ska kunna ge tydliga råd 

utifrån tidigare kunskap och erfarenheter (Borup, 2002; Clancy & Svensson, 2010; 

Golsäter et al., 2010; Johansson & Ehnfors, 2006).  

Genom hälsosamtal med skolsköterskan ansågs eleven få en medvetenhet om sin 

hälsosituation (Golsäter et al, 2010; Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2011; 

Mäenpää et al., 2007). Dialog kring hälsa gjorde eleven medveten om vilka 

hälsoaspekter som kunde förändras men även om vad de kände sig nöjda med i sin 

livsstil (Golsäter et al., 2011). ”Then you have to think a bit. My God, do I sit that long 

at the computer?” (Golsäter et al., 2010, p. 30). Hälsosamtal, som ansågs öka elevens 

medvetenhet, kunde leda till att mål sattes upp och senare utvärderades vid uppföljande 

samtal med skolsköterskan (Golsäter et al., 2011). 
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Enkäten i hälsosamtalet ansågs av skolsköterskan vara ett viktigt verktyg som gav 

struktur till dialogen (Dina & Pajalic, 2014; Golsäter et al., 2011). Skolsköterskan ansåg 

att enkäten kunde användas som en vägvisare för att inte tappa bort delar av 

hälsosamtalet (Golsäter et al., 2011). ”The nurses saw the questionnaire as a kind of 

guide, facilitating the dialogues and ensuring that no important areas were forgotten.” 

(Golsäter et al., 2011, p. 2577). Även elever tyckte att de fick insyn i sin livsstil kopplat 

till de olika områden som togs upp och diskuterades utifrån enkäten (Golsäter et al., 

2010). Enkäten som verktyg kunde ibland hämma dialogen vilket gjorde det viktigt att 

diskutera alla områden i enkäten oavsett svar (Golsäter et al., 2011). Bland yngre elever 

kunde ett sorts känslokort användas som komplement till hälsoenkäten för att hjälpa 

dem uttrycka olika känslor (Dina & Pajalic, 2014).  

Dialog kring hälsa skapades dels individuellt men även i grupp (Borup, 2002; Golsäter 

et al., 2011; Hutchinson & St John, 2012). Utifrån individers svar på hälsoenkäter 

menade skolsköterskor att hälsolära i grupp kunde skräddarsys (Golsäter et al., 2010, 

2011). Ur skolsköterskans och elevens perspektiv sågs information och diskussion kring 

hälsa viktigt i gruppsammanhang (Borup, 2002; Dina & Pajalic, 2014; Golsäter et al., 

2010, 2011; Mäenpää et al., 2007). Skolsköterskan såg att barnen inspirerade varandra 

och pratade mer öppet i gruppdialogen jämfört med individuella samtal kring hälsa 

(Borup, 2002). ”It is very important to listen to what the children say. They are really 

competent. They think logically, they are very, very good coworkers.” (Borup, 2002, p. 

14). Skolsköterskan såg även sin roll som mindre dominant i gruppsammanhang än i 

individuella samtal vilket gav mer jämlikhet i dialog med elever (Borup, 2002). Elever 

uttryckte även vikten av skolsköterskans närvaro i klassrummet för dialog i mindre 

grupper (Johansson & Ehnfors, 2006).  

Att lyssna och stödja 

En av skolsköterskans viktigaste uppgifter ansågs vara att skapa tillitsfulla och goda 

relationer till eleverna (Borup, 2002; Clancy & Svensson, 2010; Dina & Pajalic, 2014; 

Golsäter et al., 2010; Johansson & Ehnfors, 2006; Summach, 2011). Känslor av 

tillhörighet och trygghet till skolsköterskan gjorde det lättare för skolsköterska och elev 

att skapa en tillitsfull relation (Hutchinson & St John, 2012; Mäenpää et al., 2007; 

Summach, 2011). ”I really think they want to have a connection with that person first 
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before they’ll talk about anything that really matters…” (Hutchinson & St John, 2012, 

p. 263). För att goda relationer skulle byggas upp krävdes fler möten över lång tid 

mellan skolsköterska och elev (Borup, 2002; Clancy & Svensson, 2010; Johansson & 

Ehnfors, 2006). Elever uttryckte dock svårigheter i att etablera en god relation till 

skolsköterskan då dialogen dem emellan uppstod för sällan. Denna tidskrävande process 

värdesattes likväl då elever menade att den goda relationen kunde leda till en bättre 

gemensam förståelse i dialog (Johansson & Ehnfors, 2006).   

Det upplevdes vara av stor vikt att elever kände sig respekterade av skolsköterskan i 

samtalet (Golsäter et al., 2010; Golsäter et al., 2014; Johansson & Ehnfors, 2006; 

Mäenpää et al., 2007). ”To know that this person takes you seriously…, … not treat you 

like a 5-year-old because that’s degrading.” (Johansson & Ehnfors, 2006, p. 12). Det 

ansågs vara av stor vikt att eleven inte blev avbruten i samtalet då det betraktades som 

att bli ignorerad av skolsköterskan (Golsäter et al., 2014).  

Det ansågs betydelsefullt att som skolsköterska kunna ge utrymme till eleven i samtalet. 

Detta genom fysiskt utrymme och tid för att eleven skulle få möjlighet att känna in 

situationen (Borup, 2002; Golsäter et al., 2014). Om skolsköterskan tog sig tid att lyssna 

på eleven i dialogen hade de lättare att uttrycka sig och känna sig prioriterade i mötet 

(Dina & Pajalic, 2014; Johansson & Ehnfors, 2006; Summach, 2011). Elever och 

skolsköterskor såg även vikten av att skolsköterskan inte agerade dömande oavsett vad 

eleven ville förmedla (Borup, 2002; Golsäter et al., 2010; Golsäter et al., 2014; 

Hutchinson & St John, 2012; Johansson & Ehnfors, 2006; Summach, 2011). ”…but it’s 

no fun if they get shocked or taken aback. Then you do not feel as if you are normal.” 

(Johansson & Ehnfors, 2006, p. 11). I situationer där eleven kunde känna sig misslyckad 

över något ansågs det av stor vikt att skolsköterskan visade stöd och höll samtalet på en 

konstruktiv nivå. Detta för att eleven inte skulle behöva skämmas eller känna sig 

anklagad för något de berättade (Borup, 2002; Golsäter et al., 2010; Golsäter et al., 

2014).  

En förutsättning för dialog ansågs vara ett aktivt lyssnande från skolsköterskans sida. 

Det aktiva lyssnandet bekräftade skolsköterskans intresse för varje elev som en värdig 

individ (Clancy & Svensson, 2010; Dina & Pajalic, 2014; Golsäter et al., 2010; Golsäter 

et al., 2014; Johansson & Ehnfors, 2006; Mäenpää et al., 2007; Summach, 2011). ”The 
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persons who listens can’t just sit there and do nothing and let the other one talk. The 

nurse has to take an active role, asking questions, and so on.” (Johansson & Ehnfors, 

2006, p. 11). Elever ansåg dock att skolsköterskan inte alltid lyssnade aktivt, eller 

försökte komma ihåg vad som sagts i samtalet. De upplevde att skolsköterskan ställde 

nya frågor innan hon fått svar och att skolsköterskan pratade mycket själv (Mäenpää et 

al., 2007). 

Det sågs som en fördel att skolsköterskan gav stödjande gensvar till eleven i dialogen 

(Clancy & Svensson, 2010; Dina & Pajalic, 2014; Golsäter et al., 2014; Summach, 

2011) vilket kunde vara i form av stödjande kommentarer (Clancy & Svensson, 2010; 

Summach, 2011) öppna frågor (Clancy & Svensson, 2010; Golsäter et al., 2014; 

Summach, 2011) eller uppmuntran att förstå och sätta ord på sina känslor (Hutchinson 

& St John, 2012). Stödet från skolsköterskan ansågs kunna leda till ett ökat 

självförtroende hos eleven att fullfölja samtalet (Dina & Pajalic, 2014; Golsäter et al., 

2014; Johansson & Ehnfors, 2006). ”Encouraging actions can give the children 

confidence to continue.” (Golsäter et al., 2014, p. 595). Kroppsspråket som stödjande 

gensvar betraktades även som en viktig faktor i dialogen (Golsäter et al., 2014; 

Hutchinson & St John, 2012; Mäenpää et al., 2007). I form av nickning och leende 

(Golsäter et al., 2014; Mäenpää et al., 2007) ögonkontakt (Mäenpää et al., 2007) skratt 

(Golsäter et al., 2014) och ett öppet kroppsspråk visade skolsköterskan att hon lyssnade 

och skapade ett stödjande gensvar (Hutchinson & St John, 2012).  

Det ansågs betydelsefullt att skolsköterskan var lyhörd i dialogen för att uppfatta det 

egentliga innehållet (Borup, 2002; Dina & Pajalic, 2014; Golsäter et al., 2010; 

Johansson & Ehnfors, 2006). Med lyhördhet menades att skolsköterskan skulle ha 

förmåga att fånga små signaler och aktuella känslor hos eleven då de inte alltid talade 

rakt på sak (Borup, 2002). När skolsköterskan visade lyhördhet i dialogen gav det en 

möjlighet för henne att hjälpa eleven sätta ord på sina tankar (Golsäter et al., 2014). 

Ärlighet ansågs även vara en viktig egenskap hos skolsköterskan i dialog med elever 

(Clancy & Svensson, 2010; Johansson & Ehnfors, 2006; Summach, 2011). Det 

betraktades som betydelsefullt att skolsköterskan på ett ärligt sätt uttryckte hennes syn 

kring olika områden gällande elevens hälsa (Johansson & Ehnfors, 2006; Summach, 

2011). ”At times I feel that I become involved in situations where I have a responsibility 



14 
 

to speak out… I feel that I have to acknowledge what I see and signalise that we can 

talk about it.” (Clancy & Svensson, 2010, p. 367). Vissa skolsköterskor kunde ärligt 

fråga elever om något specifikt i deras liv som skolsköterskan oroade sig för. Andra 

skolsköterskor var dock rädda att relationen till eleven då skulle försämras (Clancy & 

Svensson, 2010).   

Att möjliggöra elevens delaktighet 

Viktiga förutsättningar för en god dialog var att skolsköterskan gav eleven möjlighet att 

styra innehållet i dialogen (Borup, 2002; Clancy & Svensson, 2010; Golsäter et al., 

2010, 2011; Summach, 2011) och att skolsköterskan kunde bemöta eleven på elevens 

nivå (Summach, 2011). Elever ville känna frihet över att bestämma längd och djup i 

dialogen (Golsäter et al., 2010) utan att de blev avbrutna och begränsade av 

skolsköterskan (Golsäter et al., 2014). Genom att skolsköterskan fångade in och pratade 

om elevens intressen skapades en elevfokuserad dialog (Borup, 2002; Hutchinson & St 

John, 2012). ”They felt ’participation’ when the dialogue affected areas relevant to them 

and their life situation, but if they found the dialogue irrelevant or uninteresting they 

simply wanted the nurse to finish.” (Golsäter et al., 2010, p. 29). I hälsosamtal där 

frågeformulär användes sågs det som en fördel för elevens delaktighet om eleven fått ta 

del av och svarat på frågorna innan samtalet. Dels för att eleven skulle få en uppfattning 

om samtalets innehåll, men även för att känna sig förberedd och kunna reflektera över 

enkätens olika delar (Golsäter et al., 2010, 2011).”Being prepared in advance with 

’information about the topics’ the nurse would bring up was desired.” (Golsäter et al., 

2010, p. 28). 

För att kunna hjälpa eleven med motivation till förändring ansågs det viktigt att 

skolsköterskan var öppen inför elevens egna tankar och viljor. Skolsköterskan kunde då 

sammanföra elevens intresse och idéer med egna erfarenheter och kompetens för att 

hjälpa eleven utveckla egenmakt (Borup, 2002). Skolsköterskan ansågs dock kunna 

hämma elevens egenmakt i dialogen om hon pratade om ämnen som eleven såg som 

ointressanta (Golsäter et al., 2014).  

Dialog mellan skolsköterska och elev förekom i olika miljöer, inte bara på 

skolsköterskans expedition. Elever ansåg att utseendet på skolsköterskans expedition 

var av ringa betydelse (Johansson & Ehnfors, 2006) medan skolsköterskor menade att 
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en gynnsam miljö där t.ex. bekväma stolar och färgglada affischer kunde stimulera 

eleverna i dialog (Hutchinson & St John, 2012). För ett seriöst samtal mellan 

skolsköterska och elev ansågs dock avskildhet vara en viktig faktor (Johansson & 

Ehnfors, 2006; Mäenpää et al., 2007). Detta för att andra personer inte skulle kunna 

överhöra samtalet (Johansson & Ehnfors, 2006). Samtidigt påtalade skolsköterskan att 

fysisk avskildhet inte alltid kunde erbjudas (Summach, 2011). För att eleven skulle 

kunna delge sina tankar fullt ut ansågs det vara mycket viktigt att skolsköterskan kunde 

klargöra och behålla sekretess i dialogen (Clancy & Svensson, 2010; Golsäter et al., 

2010; Johansson & Ehnfors, 2006; Mäenpää et al., 2007; Summach, 2011). En trygghet 

i att sekretessen togs på allvar hos skolsköterskan gjorde eleven avslappnad i dialogen 

(Summach, 2011). En del elever var dock rädda för att delge sina bekymmer då de 

visste att skolsköterskan har ett ansvar att berätta för föräldrar om hon måste (Golsäter 

et al., 2010). ”The pupils expressed feelings of ’insecurity’ at not knowing the extent to 

which they could rely on the nurse keeping their information confidential.” (Golsäter et 

al., 2010, p. 31). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att få djup och bredd i litteratursökningen inkluderades studier med kvantitativa och 

kvalitativa data. Detta stödjs av Forsberg och Wengström (2013, s. 30-31) som menar 

att det är till en fördel att i en litteraturöversikt hitta och inkludera all relevant forskning 

kring det valda området. 

Genom litteratursökning, i databaser eller manuellt, återkom ständigt de artiklar som 

redan valts ut vilket tyder på att sökningarna sannolikt gav goda resultat. Den forskning 

som i nuläget finns kring valt syfte har troligtvis inkluderats i litteraturöversikten. 

Forskningsläget som delvis är begränsat gällande dialog mellan skolsköterska och elev 

gav endast tio artiklar som på ett relevant sätt svarade på vårt syfte. De begränsade 

antalet artiklar kan vara till litteraturöversiktens nackdel, eftersom ett större antal 

artiklar kunde bidragit ett mer uttömmande resultat. De inkluderade artiklarna är främst 

från Norden men även från andra delar av världen som Australien och USA. Att 

övervägande artiklar är skrivna i Norden kan vara till litteraturöversiktens fördel då 
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resultatet då blir lättare att knyta an till skolhälsovården i Sverige. De artiklar som 

skrivits i Australien och USA har dock varit en styrka att inkludera då de kan ha givit en 

annan synvinkel inom området eller bekräftat resultaten i de Nordiska artiklarna. 

Artiklarna har ett tidsintervall på femton år. Det relativt långa tidsintervallet ses som 

obetydligt för litteraturöversiktens resultat då artiklarnas resultat stödjer varandra. 

I kvalitetsgranskningen av de inkluderade artiklarna framkom svårigheter med att på ett 

objektivt sätt bedöma artiklarnas kvalitet, kunskapen i forskningsmetod är för oss 

begränsad. Medvetenhet kring att granskningen därför riskerade att bli subjektiv hölls i 

åtanke genom granskningen. Vi valde att granska artiklarnas kvalitet först enskilt och 

sedan jämföra resultaten för att genomföra granskningen på ett så objektivt sätt som 

möjligt. Detta styrks av Rosén (2012, s. 438) som menar att kvalitetsgranskning med 

fördel genomförs av två oberoende granskare för god tillförlitlighet. En artikel 

exkluderades efter kvalitetsgranskning. Den exkluderade artikeln var den enda artikeln 

med kvantitativa data. Då vi valde att besvara syftet genom en integrativ 

litteraturöversikt ville vi vara öppna för alla sorters studier under litteratursökning och 

urval för att inte begränsa omfattningen av resultatet. Resultatet, som bygger på 

kvalitativa forskningsresultat, ger troligtvis en rättvis bild av de faktorer som påverkar 

dialogen mellan skolsköterska och elev.  

I analysprocessen genomfördes genomläsning och identifiering av teman enskilt av 

litteraturöversiktens författare för att senare diskuteras och sammanställas. Vid 

identifiering av teman i texten markerades textavsnittet med markeringspenna och temat 

för texten skrevs i marginalen. Detta gjorde att artiklarna behölls intakta under 

analysprocessen och därmed inte tappade innehåll av värde när vi senare utförde 

syntetiseringen. Polit och Beck (2012, s. 560) styrker metoden då de beskriver hur 

kvalitativa data organiseras. De menar att olika färgmarkeringar i texten eller olika 

koder i marginalen kan hjälpa forskaren att sortera data. De påtalar även vikten av att 

den utvalda datan är innehållsrik och inte misstolkas när den tagits ur sitt sammanhang. 

Då analys syftar till att tolka text kan trovärdigheten i resultatet öka genom att tolkning 

sker individuellt och senare gemensamt i analysprocessen. Polit och Beck (2012, s. 592-

593) menar att analys som utförs individuellt av två eller fler forskare minskar risken 

för feltolkning när det senare sammanställs av forskargruppen. Vid tolkning av text och 
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utformning av teman i flera olika artiklar finns en risk att färgas av valda begrepp i 

artiklarnas resultat. Vid sammanställning av teman kunde dock vissa begrepp med 

liknande innebörd sammanföras i gemensam diskussion. Att teman och kategorier 

avspeglar forskarnas perspektiv kan enligt Polit och Beck (2012, s. 563) stärkas genom 

diskussion kring datan under analysens gång. Genom analysprocessen har 

litteraturöversiktens syfte ständigt beaktats för att säkerställa trovärdigheten.  

Syntetisering av de olika teman som uppkommit under analys inleddes med hjälp av 

Bilaga A. Vi fick genom mallen en överblick över hur de olika artiklarnas teman kunde 

kopplas ihop och på så sätt kunde syntetisering inledas. För varje identifierat tema lästes 

de markerade textenheterna återigen för att styrka de utvalda texternas tema. Enligt 

Whittemore och Knafl (2005) stärks syntetisering av data genom att författarna går 

tillbaka till primärkällan och verifierar teman som uppkommit med de textenheter som 

valts ut för analys. Genom att förstå samband mellan de olika teman som uppkommit 

kunde även huvud-teman och ett centralt tema skapas. Utifrån det centrala temat samt 

tre huvudteman skapades litteraturöversiktens resultat där sammanfogning av teman 

från olika artiklar tydliggjordes. I litteraturöversikten valde vi att presentera ett flertal 

citat för att styrka resultatet. Citat behölls på originalspråk för att inte förlora 

trovärdigheten i analyserad data. Whittemore och Knafl (2005) styrker detta då de 

menar att tydliga detaljer och bevis från primärdata behövs för att stödja slutsatsen.  

Kanske hade resultatet kommit att bli annorlunda om vi valt en annan metod för att 

besvara syftet. Innehållsanalys, som enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 167) 

också syftar till att tolka och sortera data i teman, hade troligen inte förändrat sättet för 

hur data i inkluderade studier analyserades. Det hade varit intressant att göra en 

intervjustudie kring ämnet för att fånga skolsköterskans upplevelser kring faktorer som 

påverkar dialogen med elever. Dock anser vi att elevers perspektiv, vilket vår 

litteraturöversikt även innefattar, är en styrka i resultatet.  
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Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa de faktorer som påverkar dialogen mellan 

skolsköterska och elev.  

Den faktor som främst påverkar dialogen mellan skolsköterska och elever är enligt 

föreliggande resultat att skapa tillitsfulla relationer. Dialog med elever främjas då elever 

känner delaktighet och egenmakt. För att möta elevens behov anses ett aktivt lyssnande 

med stödjande gensvar från skolsköterskan vara av stor vikt.  

Litteraturöversiktens resultat pekar på att tillitsfulla relationer, mellan skolsköterska och 

elev, är en förutsättning för dialog. Holmström Rising, Asplund och Kristiansen (2013) 

styrker detta då de menar att en relation mellan skolsköterska och elev är nyckeln till en 

framgångsrik dialog. De påtalar dock att det är en svår balans att som skolsköterska 

finna jämlikhet i relationen då den skapas mellan en vuxen och ett barn. Om 

skolsköterskan använder sig av en maktfull attityd i dialogen uteblir skapandet av en 

relation. Även Pavletic (2011) talar om relationen mellan skolsköterska och elev och 

menar att den är en förutsättning för god omvårdnad. En skolsköterska som värnar om 

eleven och ger emotionellt stöd kan skapa en meningsfull och förtroendefull relation 

dem emellan. Vi ser att skolsköterskan har ett professionellt ansvar att föra dialog så att 

eleven känner tillit i relationen. Hon bör sträva efter att ses som en neutral vuxen i 

skolan då hon inte bedömer eller sätter betyg på eleverna. Detta kan leda till en större 

öppenhet och ärlighet från elever. Borup (2012, s. 140) och Sandberg (2014, s. 91-93) 

diskuterar hur en god relation i hälso- och sjukvård kräver upprepade tillfällen till 

kontakt över lång tid. Kraft och Eriksson (2014) menar att hälsosamtalet kan lägga en 

grund till relation mellan skolsköterska och elev. Med detta antar vi att varje möte 

mellan elev och skolsköterska kan vara en del i den process som leder fram till en god 

relation utifrån elevens behov. Golsäter (2012, s. 50) menar att en möjlighet att lära 

känna skolsköterskan bättre skulle vara att utföra hälsosamtalet en gång per år. Borup 

och Holstein (2006) bekräftar detta då de talar om hälsosamtalet som i Danmark utförs 

en gång per år. De visar att elever tar till sig innehållet i dialogen väl och reflekterar 

över sitt hälsotillstånd vilket kan leda till livsstilsförändringar. Vi menar att 

grundskoletiden är en period i livet där mental och fysisk utveckling går snabbt framåt 

och individen ska formas till en egen person. Dialogen med skolsköterskan borde få mer 
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utrymme i skolan genom fler hälsosamtal under grundskoletiden och/eller uppföljande 

dialog efter hälsosamtalen.  

Resultatet visar att ett aktivt lyssnande med stödjande gensvar, i form av verbal eller 

icke-verbal kommunikation, ses som viktiga faktorer i dialog. Detta för att uppnå ett 

elevcentrerat samtal. Willman och Gustafsson (2015, s. 85) bekräftar att stödjande 

gensvar kan uppnås genom en tillåtande atmosfär där verbal och icke-verbal 

kommunikation används. Även Eriksson och Nilsson (2008) visar att distriktssköterskor 

är medvetna om hur de uttrycker sig både verbalt och icke-verbalt. De menar att ett 

aktivt lyssnande kan påverka förutsättningarna för en tillitsfull relation då känslor kan 

överföras till patienten. Vi tror att ett aktivt lyssnande från skolsköterskan får eleven att 

känna sig sedd och respekterad. Det borde ge eleven utökat förtroende för 

skolsköterskan till att kunna anförtro sig. Resultatet visar även att kroppsspråket är av 

stor betydelse i dialogen. Rezende et al. (2015) menar att vårdpersonal använder olika 

former av kroppsspråk i mötet med patienter. De menar att vårdpersonal dels omfamnar 

och kommer närmare men även avvisar patienter med kroppsspråket. I sin slutsats 

påtalar de att just kroppsspråket är en stor del av kommunikationen i omvårdnad. Vi ser 

därför att skolsköterskan bör ha detta i åtanke vid alla möten med elever då 

kroppsspråket kan förmedla mer än ord. 

I litteraturöversiktens resultat framkommer att öppna frågor från skolsköterskan ger 

möjlighet för eleven att sätta egna ord på sina känslor. Golsäter, Lingfors, Sidenvall och 

Enskär (2012) visar dock att skolsköterskan stod för 98 % av alla frågor i samtal med 

elever. Av skolsköterskans frågor var en av fem öppna frågor, resterande var slutna. 

Golsäter et al. (2012) menar att skolsköterskan genom motiverande samtal automatiskt 

skulle använda sig av fler öppna frågor. Genom öppna frågor menar vi att 

skolsköterskan inbjuder eleven att berätta sin historia. Utifrån detta får hon en grund till 

att ställa fler följdfrågor vilket skapar en fördjupad förståelse för situationen, dels för 

skolsköterskan men även för eleven. Förståelsen kan motivera eleven att initiera egna 

förslag till förändring samt underlättar för skolsköterskan att ge stöd och adekvata råd.   

I resultatet som framkommer är skolsköterskans möjligheter att främja egenmakt hos 

eleverna en mycket viktig faktor för dialog. I en studie av Smart, Parker, Lampert och 

Sulo (2012) bekräftas det att elever vill ta en aktiv roll i lärandet och efterfrågar 
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delaktighet och egenmakt i dialogen. Samtidigt tar de gärna emot klara och tydliga råd 

kring hälsa och hur förändring kan ske utifrån de olika områden som diskuteras. Vi 

menar att skolsköterskan med fördel kan bjuda in eleven i dialog genom att låta elevens 

upplevelse vara i centrum för att få eleven att känna egenmakt. Utan egenmakt i 

dialogen känner eleven en likgiltighet till samtalet och kommer därför inte påverkas och 

utvecklas kring de ämnen som diskuteras. Egenmakt minskar risken för att samtalet 

förlorar jämlikhet och istället blir ett klassiskt rådgivande samtal. Detta styrks av Borup 

(2000) som menar att en lyckad dialog innefattar en stödjande miljö, konkreta råd och 

en positiv inställning där skolsköterskan inbjuder eleven att delta på sina egna villkor. 

Golsäter (2012, s. 60) menar dock att det kan vara en utmaning för skolsköterskan att i 

dialog med eleven dels samtala utifrån de nationella riktlinjerna och dels utifrån vad 

eleven själv vill tala om. Å andra sidan kan en i förväg ifylld enkät ge stöd i denna 

utmaning då skolsköterskan kan se vilka områden som eleven vill och känner sig redo 

att prata om. Weare (2003, s. 103-109) beskriver även hon att hälsoundervisning 

historiskt sätt varit auktoritärt och tvingande från rådgivarens sida medan dagens 

hälsofrämjande arbete syftar till att gemensamt arbeta för informerade, självständiga 

elever som besitter egenmakt kring sin hälsa. 

Egenmakt, vilket är det begrepp som använts i denna litteraturöversikt för att beskriva 

hur eleverna själva tar ansvar och kontroll över sin situation kan även benämnas som 

empowerment. Askheim och Starrin (2007, s. 9) diskuterar empowerment som ord där 

de menar att ”power” som betyder både styrka, makt och kraft ger tyngd åt begreppet 

som leder till tankar om delaktighet, kompetens, stolthet, samarbete och självstyre. Att 

vi som individer vill ha kunskap att fatta beslut och besitta kontroll över våra liv. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2010) beskriver begreppet 

empowerment som något hälso- och sjukvården har i uppgift att tilldela patienten. Detta 

genom att stödja och utbilda patienten, möjliggöra för informerade val och individuella 

målformuleringar samt stärka självständighet och makt till sitt eget liv. Borup (2012) 

tydliggör skolsköterskans tillämpning av empowerment då hon menar att skolsköterskan 

skall ge eleven möjlighet att inhämta goda kunskaper och fatta genomtänkta beslut 

genom stödjande dialoger. Vi ser att skolsköterskans roll är att skapa förutsättningar till 

egenmakt hos eleven, guida eleven till egenmakt. Egenmakt skapas om skolsköterskan 

backar från rollen som den professionella parten i dialogen och låter eleven vara expert 
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över sitt eget leverne. Som tidigare nämnts skapas då en jämlikhet som gör att eleven 

vågar sätta ord på sina känslor och berätta om sitt liv. Vikten av skolsköterskans närvaro 

i skolan och hur hon bör använda sig av faktorer som främjar elevfokus och egenmakt i 

dialog är tydlig utifrån resultatet. Då eleven upplever förståelse kring sin hälsosituation 

och får adekvata råd och stöd från skolsköterskan skapas även förutsättningar till ökad 

trivsel och skolprestation. WHO (1997) menar att utbildning ger förmåga att lägga ihop 

kunskap och attityder för att använda dem till att forma sitt och andras liv. Högre 

utbildningsnivå ger en högre grad av medvetenhet om risker och fördelar med hälsa, 

dvs. att utbildning är en förutsättning för hälsa. Dock kan inte barnen uppnå sin fulla 

potential i skolan om de lider av ohälsa. Skolorna ska verka som ett instrument för 

hälsofrämjande vilket avgör om barnen senare kommer vara välutbildade, friska, leva 

ett meningsfullt liv och bidra till att forma en bättre värld.  

Slutsatser 

De faktorer som påverkar dialogen, enligt litteraturöversiktens resultat, anses utifrån 

skolsköterskors och elevers perspektiv vara överensstämmande. Faktorer som 

framkommit i resultatet är att skapa goda relationer mellan skolsköterska och elev, ett 

aktivt lyssnande samt att guida eleven till egenmakt. Med detta som grund kan 

skolsköterskan få goda möjligheter att tillämpa resultatet i möten med elever. Med 

tillämpning av dessa faktorer i dialog kan skolsköterskan guida eleven till en förbättrad 

hälsa vilket även kan öka skolprestationer. Varje individs hälsa följs genom barn- och 

skolhälsovård med en god kartläggning av såväl fysisk som psykisk utvecklig. När 

individen slutat grundskolan och kommer ut i vuxenlivet läggs ett stort ansvar i egna 

initiativ kring hälsa. Vi tror därför att det vore en fördel att i sista grundskoleåret 

sammanställa hälsohistorien från barnhälsovård till skolans avslut tillsammans med 

eleven. Detta för att eleven ska kunna se tillbaka på sin hälsoutveckling, ta med sig 

verktyg för att fortsätta sätta ord på och arbeta med sin hälsa i vuxen ålder. 

Förhoppningsvis känner den unge vuxna egenmakt över att kunna främja sin hälsa 

genom livet.  
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Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att studera skolsköterskor och elevers 

upplevelser av egenmakt i dialog. Det skulle även vara intressant att studera hur 

hälsosamtal med tätare intervall skulle påverka relation och dialog mellan skolsköterska 

och elev. 
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  Bilaga A. Översikt av teman, huvudteman och centralt tema (artiklarnas numrering förtydligas i bilaga D). 

  

 

 

 

 

TEMAN HUVUDTEMAN CENTRALT TEMA ARTIKEL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Icke dömande 

Att lyssna och stödja 

Att skapa förutsättningar för  

egenmakt hos eleven 

x     x x   x x   x 

Aktivt lyssnande   x x x x     x x x 

Kroppspråk       x     x   x   

Ärlighet   x           x   x 

Lyhördhet x   x x x     x     

Stöd   x x x     x x   x 

Respekt       x x     x x   

Ge utrymme x   x x       x   x 

Tillit x x x   x   x x x x 

      

Hälsosamtal 

Att vara en vägvisare 

    x   x x         

Guidning x x   x x     x x x 

Grupp/individuell x   x   x x x x x   

Medvetenhet     x   x x     x   

      

Förberedelse 

Att möjliggöra elevens delaktighet 

        x x         

Egenmakt x x   x x x x     x 

Miljö             x x     

Sekretess   x     x     x x x 
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 Bilaga B. Översikt av sökningar, träffar och urval. 

Datum Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 Artikel 

150903 PubMED School Nursing [MeSH] 

AND Dialogue 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

10 3 2 1 1 (Golsäter, Sidenvall, 

Lingfors, & Enskär, 

2011) 

150903 PubMED "health dialogue" English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

24 1 1 0 0   

150904 PubMED school health nursing 

[MeSH] AND methods 

[MeSH] AND 

communication [MeSH] 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

16 0 0 0 0   

150904 PubMED school health nursing 

[MeSH] AND strateg* 

AND dialogue 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

4 1 1 0 0   

150904 PubMED dialogue AND pupils AND 

"school nurse" 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

2 1 1 0 0   

150909 PubMED trust AND "school nurse" English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

24 2 2 2 2 (Dina & Pajalic, 2014; 

Summach, 2011) 

150904 CINAHL School health nursing 

[heading] AND dialogue 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

13 7 3 3 2 (Borup., 2002; 

Johansson & Ehnfors, 

2006) 

150907 CINAHL "health dialogue" English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

22 1 1 0 0   

150907 CINAHL "school nurse" AND 

dialogue 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

4 3 2 0 0   
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150909 CINAHL school health nursing 

[heading] AND method* 

AND communic* 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

57 5 5 0 0   

150909 CINAHL school health nursing 

[heading] AND strateg* 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

176 0 0 0 0   

150909 CINAHL school health nursing 

[heading] AND strateg* 

AND dialogue 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

0 0 0 0 0   

150908 PsycINFO school nurses [thesarius] 

AND dialogue 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

10 3 3 0 0   

150908 PsycINFO "health dialogue" English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

16 5 4 0 0   

150909 PsycINFO School nuses [thesarius] 

AND method* AND 

communicat* 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

69 4 4 0 0   

150909 PsycINFO School nurses [thesarius] 

AND strateg* 

English, Norwegian, 

Swedish. 2000-

2015. 

98 2 2 1 1 (Hutchinson & St John, 

2012) 

 I urval ett lästes artiklarnas titel, i urval två artiklarnas abstract, i urval tre hela artikeln för relevansbedömning och i urval fyra granskades vetenskaplig kvalitet.
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Bilaga C. Granskningmall för kvalitativ studie (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). 

 
Beskrivning av studien  
Tydlig avgränsning/problemformulering? □ Ja □ Nej  □ Vet ej  
 
Patientkarakteristika     
Antal………………………… Ålder………………………… Man/kvinna………………….  
 
Är kontexten presenterad?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
Etiskt resonemang?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
Urval  
-Relevant?    □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
-Strategiskt?    □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
 
Metod för  
-urvalsförförandet tydligt beskrivet?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
-datainsamling tydligt beskriven?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
-analys tydligt beskriven?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
 
Giltlighet  
-Är resultatet logiskt, begripligt?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
 
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart och tydligt?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
-Redovisas resultatet i förhållande till en  
teoretisk referensram?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
-Genereras teorin?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  
 
Huvudfynd  
Viket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Sammanfattande bedömning av kvalitet □ Bra □ Medel  □ Dålig  
Kommentar 
……………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga C. Granskningsmall för kvantitativ studie (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). 

 
Beskrivning av studien  
Forskningsmetod   □RCT    
   □ CCT (ej randomiserad)   
   □ Multicenter, antal center …………….  
   □ Kontrollgrupp/er    
Patientkarakteristika    
Antal……………………………………  
Ålder……………………………………  
Man/Kvinna…………………………….  
 
Kriterier för exkludering  
Adekvata exklusioner    □ Ja   □ Nej 
Interventioner…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..  
Vad avsåg studien att studera?  
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 
effektmått…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...  
 
Urvalsförfarandet beskrivet?   □ Ja  □ Nej  
Representativt urval?    □ Ja  □ Nej  
Randomiseringsförfarandet beskrivet?   □ Ja  □ Nej □ Vet ej  
Likvärdiga grupper vid start?   □ Ja  □ Nej □ Vet ej 
Analyserade i den grupp de randomiserades till?  □ Ja  □ Nej □ Vet ej 
Blindning av patienter?    □ Ja  □ Nej □ Vet ej 
Blindning av vårdare?    □ Ja  □ Nej □ Vet ej 
Blindning av forskare?    □ Ja  □ Nej □ Vet ej 
Bortfall  
Bortfallsanalysen beskriven?   □ Ja  □ Nej  
Bortfallsstorleken beskriven?   □ Ja  □ Nej  
Adekvat statisktisk metod?   □ Ja  □ Nej  
Etiskt resonemang?    □ Ja  □ Nej  
Hur tillförlitligt är resultatet?  
Är instrumenten valida?    □ Ja  □ Nej  
Är instrumenten reliabla?    □ Ja  □ Nej  
Är resultatet generaliserbart?   □ Ja  □ Nej  
Huvudfynd (Hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 
statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning) 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
Sammanfattande bedömning av kvalitet □ Bra  □ Medel  □ Dålig  
Kommentar 
…………………………………………………………………………………………….  
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 Bilaga D. Översikt över inkluderade artiklar (artiklarna är numrerade som förtydligande av bilaga A). 

Författare, 

Land. 

Nummer. 

Årtal Syfte Design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Borup, 

Danmark. 

1. 

2002 Utifrån skolsköterskans 

perspektiv uppnå en djupare 

förståelse om elevens 

lärandeprocess i hälsa, genom 

dialogen 

Kvalitativ, 

individuella 

intervjuer 

8 skolsköterskor Grundad teori En framgångsrik hälsodialog med 

inlärning av hälsa som fokus bör 

innehålla kompetens, äkthet, 

reflekterande öppenhet och miljöstöd 

Grad 1 

Clancy, 

Svensson, 

Norge. 

2. 

2010 Utforska och beskriva 

sjuksköterskors, föräldrars och 

barns uppfattning av 

konsultationer i vården 

Kvalitativ, 

individuella/ 

parintervjuer 

6 sjuksköterskor  Innehållsanalys Relationen mellan sköterska och 

patient samt öppenhet och feedback 

från sköterskan är viktigt för 

empowerment 

Grad 1 

Dina & 

Pajalic, 

Sverige. 

3. 

2014 Beskriva skolsköterskors 

uppfattning av deras arbete 

kring elever med psykisk 

ohälsa 

Kvalitativ, 

individuella 

intervjuer 

10 skolsköterskor Innehållsanalys Skolsköterskorna använde sig av olika 

metoder såsom motiverande samtal, 

hälsosamtal, individuell rådgivning, 

familjerådgivning, att skapa 

förtroende och stödja elevens 

självförtroende 

Grad 1 

Golsäter, 

Enskär & 

Harder, 

Sverige 

4. 

2014 Beskriva skolsköterskans 

agerande i mötet med elever 

under hälsosamtalet. 

Videoinspelningar av samtal 

mellan skolsköterska och elev 

Kvalitativ, explorativ 

design, 

videoinspelningar av 

hälsosamtal 

30 skolsköterskor/ 

elever 

Innehållsanalys Skolsköterskorna använder sig av 

både riktade och böjliga strategier för 

att främja barnets hälsa och 

utveckling 

Grad 1 

Golsäter, 

Sidenvall, 

Lingfors & 

Enskär, 

Sverige 

5. 

2010 Förstå elevers uppfattning av 

hälsosamtal med 

skolsköterskan 

Kvalitativ, intervju i 

fokusgrupper  

74 elever Innehållsanalys Förutsättningarna för ett bra 

hälsosamtal var enligt eleverna; 

förberedelse, att anpassa samtalet 

efter elevens önskan, få insikt och 

kunskap kring hälsa och livsstil samt 

en god relation till skolsköterskan 

Grad 1 
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Golsäter, 

Sidenvall, 

Lingfors & 

Enskär, 

Sverige. 

6. 

2011 Beskriva elevers och 

skolsköterskors uppfattning av 

att använda ett livsstilsverktyg 

i hälsosamtalet 

Kvalitativ, intervju i 

fokusgrupper  

29 elever, 23 

skolsköterskor 

Innehållsanalys Elever och skolsköterskor ansåg att 

verktyget bidrog med struktur till 

samtalet och att det kunde tydliggöra 

elevens livsstil samt motivera till 

förändring 

Grad 1 

Hutchinson 

& St Johan, 

Australien. 

7. 

2012 Beskriva vilka strategier 

skolsköterskan kan använda 

för att främja pojkars 

tillgång/samverkan till 

skolhälsovården 

Kvalitativ, 

individuella 

intervjuer 

10 skolsköterskor Innehållsanalys Skolsköterskorna kom fram till tre 

kategorier för att nå pojkar i 

skolhälsovården; underlätta 

kommunikationen, medla 

övergripande frågor och vara en länk i 

kulturella frågor 

Grad 1 

Johansson 

& Ehnfors, 

Sverige. 

8. 

2006 Beskriva förutsättningarna för 

en hälsofrämjande dialog och 

att undersöka vad eleven anser 

vara viktigt för att uppnå en 

sådan dialog 

Kvalitativ, intervju i 

fokusgrupper  

26 elever Innehållsanalys Eleverna anser att det viktigaste 

innehållet i dialogen med 

skolsköterskan bör innefatta: tillit, 

uppmärksamhet, respekt, äkthet, 

tillgänglighet på skolan och 

kontinuitet 

Grad 1 

Mäenpää, 

Finland. 

9. 

2007 Undersöka elevens 

uppfattning av samarbetet med 

skolsköterskan (del av större 

projekt) 

Kvalitativ, intervju i 

fokusgrupper  

22 elever Innehållsanalys, 

grundad teori 

Eleverna upplever att samarbete, 

innehåll och egenskaper är tre 

begrepp som lägger grunden för 

relationen till skolsköterskan 

Grad 2 

Summach, 

USA. 

10. 

2011 Undersöka om ett visst 

beteende eller samarbete 

skapar förtroende mellan elev 

och skolsköterska 

Kvalitativ, 

individuella 

intervjuer 

6 skolsköterskor Deskriptiv 

fenomenologisk 

Skolsköterskorna ansåg att deras 

bemötande, inställning och 

kommunikationssätt påverkade 

elevens tillit. Även att ha en god 

relation elev och skolsköterska 

emellan ansågs viktigt 

Grad 1 
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 Bilaga E. Exempel över analys- och syntetiseringsprocess.

Analyserad text Tema Huvudtema Centralt tema 

"...she has a professional obligation 

not to disclose any information 

confidential to the pupil." (Johansson 

& Ehnfors, 2006, s. 11) 

Sekretess 

Att möjliggöra 

elevers delaktighet 

Att skapa 

förutsättningar 

för egenmakt hos 

eleven 

"The pupils expressed feelings of 

'insecurity' at not knowing the extent 

to which they could rely on the nurse 

keeping their information 

confidential." (Golsäter, Sidenvall, 

Lingfors & Enskär, 2010, s. 31) 
"When the pupils joined in the choice 

of issues within the health dialogue, 

the outcome became more sensetive 

and useful to their needs." (Borup., 

2002, s. 15)  
Egenmakt 

"… creating a sense of freedom in 

decision-making about their situation." 

(Hutchinson & St John, 2012, s. 263) 
"Students who visited nurses also 

commented on the importance of a 

sense of family within the health 

office…" (Summach, 2011, s. 135) 
Tillit 

Att lyssna och 

stödja 

"To communicate effectively with 

someone you have to know that 

person well,…" (Johansson & 

Ehnfors, 2006, s. 12) 
"…the nurses demonstrate support 

when they show understanding for the 

children's action…without assessing 

them, even if the children's choice of 

living habits is not the healthiest.” 

(Golsäter, Enskär & Harder, 2014, s. 

595) 

Icke 

dömande 

"…uncover the underlying problem 

without embarrassing the pupil." 

(Borup., 2002, s. 15) 



 

 
 

 

 


