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Sammanfattning 
En god hälsa i barndomen ger förutsättningar för en god hälsa som vuxen. Skolans 

organisation och miljö skapar unika möjligheter till hälsofrämjande arbete riktat mot 

barn. Skolsköterskan spelar en viktig roll genom de hälsobesök som genomförs 

regelbundet under skolgången. Möten med elever i olika åldrar ställer därför krav på 

skolsköterskans förmåga att kommunicera och förmedla hälsobudskap. Som teoretisk 

ram för studien används Health Promotion Model. Syftet med studien var att beskriva 

skolsköterskors uppfattningar av att kommunicera hälsa med elever i årskurs fyra. 

Studien genomfördes som en kvalitativ studie med induktiv ansats. Sex 

skolsköterskor intervjuades och materialet analyserades med en fenomenografisk 

metod. Studiens resultat beskriver skolsköterskornas uppfattningar av 

hälsokommunikation med elever i årskurs fyra som en komplex uppgift. Tre 

beskrivningskategorier framträdde: Relationen har betydelse för 

hälsokommunikationen, Skolsköterskan har en stödjande roll i att hjälpa eleven att 

kommunicera sin hälsa samt Skolsköterskans kompetens har betydelse för en god 

hälsokommunikation. Kategorierna binds samman av ordet förtroende. Studiens 

resultat kan användas inom skolsköterskans yrkeskår för att skapa en bredare 

förståelse för hälsokommunikationen med elever i årskurs fyra. Behov av vidare 

forskning ses kring elevens uppfattningar av hälsokommunikationen samt kring de 

hinder som sjuksköterskorna beskriver. Forskning för att utveckla 

trepartskommunikationen mellan barn-skolsköterska-förälder är också av vikt.  
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Abstract 

Healthiness in childhood gives conditions for a healthy life as an adult. The schools 

organisation and environment creates unique possibilities for health promotional work 

aimed at children. The school nurse plays an important role through the regular health 

visits performed during the school years. To meet children of different ages raises 

demands on the school nurses ability to communicate and mediate health messages. 

Health Promotion Model is used as a theoretical frame for the study. The aim of the 

study was to describe school nurses perceptions of communicating health with pupils 

in the fourth grade. The study was carried out as a qualitative study with an inductive 

approach. Six interviews with school nurses were held and the material was analysed 

with a phenomenografic method. The result of the study describes the school nurses 

perceptions of health communication with pupils in the fourth grade as a complex 

task. Three descriptive categories emerged; The relations has significance for health 

communication, The school nurse has a supporting role in helping the pupil to 

communicate its own health and The competence of the school nurse has significance 

for a good health communication. The categories are bound together by the word 

trust. The result of the study can be used within the school nurses own profession to 

create a wider understanding of health communication with pupils in the fourth grade. 

There is a need for further research regarding the pupils perceptions of health 

communication and also regarding the obstacles that the nurses describes. Research to 

develop three part communication between child-school nurse-parent is also of 

importance. 
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Inledning 

“There´s no finer investment for any community than putting milk into babies.” (Iz 

quotes u.å.). Citatet är hämtat ur ett tal av Winston Churchill och visar att man redan i 

början av 1940-talet såg det angeläget att arbeta för barns hälsa. Barn och ungdomars 

hälsa framhävs idag av Världshälsoorganisationen (WHO) som något av det bästa ett 

land kan lägga resurser på. Investeringen kan ge effekter både i nationens hälsoläge men 

också på skolresultaten (WHO, 2015). Många levnadsvanor grundläggs under vår 

barndom och tenderar att bli livslånga när de väl etablerats. I Sverige ses en oroande 

ökning av psykisk ohälsa och stressrelaterade symtom hos barn och ungdomar 

(Socialstyrelsen, 2013). För att uppnå hälsa ur den enskildes perspektiv krävs att 

individen görs delaktig vilket sker genom jämlikhet och dialog (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2011 ). Golsäter, Lingfors, Sidenvall och Enskär (2012) 

visar att det finns en önskan hos barnet att bli sedd som en unik individ och en vilja att 

få uttrycka sina egna förväntningar och tankar om vad som är viktigt. Befintlig aktuell 

forskning inom området hälsokommunikation med barn är exempelvis inriktad på 

instrument som kan underlätta dialogen (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär 2011; 

Steele, Wu, Jensen, Pankey, Davis & Aylward, 2011) eller skolsköterskans bedömning 

av vad som har betydelse för god hälsopromotion (Reuterswärd & Lagerström, 2010). 

Få publicerade aktuella artiklar har hittats som rör själva kommunikationen mellan 

hälso- och sjukvårdpersonal och barn. Skolans miljö och organisation ses som unik ur 

perspektivet att det är en plats där alla barn lätt kan nås (WHO, 2003). I en 

intervjustudie av Reuterswärd och Lagerström (2010) menar skolsköterskor att elevens 

upplevelse av att ha välbefinnande och god hälsa är av största vikt för elevens 

skolresultat och utveckling. Att hjälpa eleven att formulera sina tankar kring sin egen 

hälsa liksom att stärka elevens förmåga att ta välgrundade beslut gällande densamma är 

en viktig uppgift och ställer därför stora krav på skolsköterskans förmåga att 

kommunicera med barn i olika åldrar (Steele et al., 2011).  

Bakgrund 

Hälsa och hälsofrämjande 

Det råder delade meningar om vad ordet hälsa betyder (WHO, 1948). WHO:s  

definition av hälsa från år 1948 lyder:  

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the 

absence of disease or infirmity (WHO, 1948 s.100).”  

Det som skiljer den från tidigare definitioner är att hälsa inte enbart betraktas ur en 

biologisk synvinkel, utan även mentala och sociala aspekter tas upp som avgörande för 

hälsan. WHO:s definition har kritiserats, kompletterats och gått från att beskriva hälsa 

som ett slutmål till att i The Ottawa Charter for health promotion 1986 istället betrakta 

hälsa som en resurs för individen (WHO, 1986). Barn nämns särskilt när WHO betonar 
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vikten av att alla oavsett förutsättningar ska erbjudas samma möjligheter och tillgångar 

att uppnå en god hälsa (WHO, 2009). När barn i åldern 10-12 år själva får beskriva vad 

som påverkar deras hälsa är en av de viktigaste punkterna som nämns relationerna till 

andra. Det är viktigt för barnen att få känna att de upplever en gemenskap och att de blir 

accepterade för den de är (Kostenius & Öhrling, 2006). Det är även betydande för 

barnen att få delta aktivt i beslut som rör deras deltagande i aktiviteter. Ett respekt- och 

förtroendefullt bemötande ökar barnens känsla av god hälsa (ibid.). Vid WHO:s första 

internationella konferens om hälsofrämjande arbete i Ottawa 1986 var målet att 

hälsofrämjande som begrepp och arbetssätt skulle få en bredare spridning. I The Ottawa 

Charter for health promotion skrevs en definition av hälsofrämjande som syftar till att 

påverka hälsopolitiken att skapa lika villkor för hälsa hos befolkningen, skapa stöttande 

omgivningar och erbjuda information och kunskap som möjliggör för individerna att 

göra hälsosamma val (WHO, 2009). Vårdpersonal, myndigheter och samarbetet 

däremellan har en viktig roll i att föra det hälsofrämjande arbetet framåt. Syftet är att 

öka befolkningens delaktighet och därigenom minska ojämlikheter i deras 

förutsättningar för att kunna uppnå en god hälsa (Whitehead, 2004). Definitionen av 

hälsofrämjande kom senare att uppdateras och faktorer som har stor inverkan på 

hälsotillståndet förtydligades (WHO, 2009). Den uppdaterade definitionen av 

hälsofrämjande i WHO Milestones of Health Promotion (2009) lyder: 

Health promotion is the process of enabling people to increase control over their 

health and its determinants, and thereby improve their health. It is a core function 

of public health and contributes to the work of tackling communicable and 

noncommunicable diseases and other threats to health (WHO, 2009 s. 25). 

Det råder trots definitionen delade meningar om vad begreppet hälsofrämjande har för 

innebörd (Whitehead, 2004). I praktiken kan det vara svårt att avgöra vad som är 

hälsofrämjande och vad som är prevention, förebyggande av sjukdom, då de ofta utförs 

parallellt (Pender, Murdaugh & Parson, 2005).  

Elevhälsan 

Elevhälsan är ett samlingsnamn för skolhälsovården, de specialpedagogiska insatserna 

och den särskilda elevvården. De tre delarna slogs ihop i samband med att den nya 

skollagen (2010:800) trädde i kraft i juli 2011 (Socialstyrelsen, 2014). Målet med 

elevhälsan är att den ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevens 

utveckling mot utbildningens mål. Alla elever från förskoleklass upp till gymnasium har 

rätt till elevhälsa som är frivillig och ska inbegripa medicinska, psykologiska, 

psykosociala samt specialpedagogiska frågor (SFS 2010:800). Förutom de planerade 

hälsobesöken hålls även öppen mottagning hos skolsköterskan. Då mottagningen ligger 

i skolans lokaler underlättar det för eleverna att själva ta initiativ till kontakt 

(Socialstyrelsen, 2014). Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska elevhälsan kunna erbjuda 

eleverna enkla sjukvårdsinsatser och det är en elevs rättighet att kunna anlita elevhälsan 
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utefter egna upplevda behov. De hälsofrämjande insatserna inom elevhälsan sker på 

såväl individ- som gruppnivå (Socialstyrelsen, 2014).  

Skolsköterskans roll 

 I kompetensbeskrivningen för skolsköterskor (SSF, 2011) fastslås att en av 

skolsköterskans främsta uppgifter är att stötta eleverna i att göra medvetna val som 

främjar deras hälsa. I skolsköterskans arbete ingår också att ge individanpassad 

information till elev och vårdnadshavare samt verka för alla parters optimala delaktighet 

(ibid.). Hälsobesök hos skolsköterskan ska erbjudas alla elever vid tre tillfällen under 

grundskoletiden, i förskoleklass eller i årskurs ett, i årskurs fyra och i årskurs sju eller 

åtta (SFS 2010:800). Ett hälsobesök innefattar insatser så som att vikt, längd och rygg 

kontrolleras samt att ett samtal förs kring elevens levnadsvanor och upplevda hälsa. Det 

är av vikt att identifiera de elever som inte själva kan uttrycka sina behov (SSF, 2011).  

Det som enligt Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan bör betonas under 

hälsobesöket är det hälsofrämjande samtalet (Socialstyrelsen, 2014). Hälsobesöken 

innebär att en tillitsfull och god relation mellan eleven och skolsköterskan kan skapas. 

Eleven gynnas av möjligheten att kunna samtala om sin hälsa med en neutral vuxen. 

Hälsosamtalen bör ha sin utgångspunkt i elevens styrkor och svagheter. Skolsköterskans 

arbete sker i nära samarbete med övriga professioner inom skolan (ibid.). 

Skolsköterskor beskriver att de organiserade hälsobesöken i större utsträckning ger 

tillfälle att bedöma elevernas fysiska hälsa men att återkommande spontana elevbesök 

kan indikera psykiskt illabefinnande (Clausson, Köhler & Berg, 2008). Golsäter et al. 

(2012) konstaterar att skolsköterskor under hälsosamtalet i stor utsträckning berör de 

ämnen som riktlinjerna anger vara av vikt för elevens ålder. Ungefär hälften av samtalet 

berörde fysiska levnadsvanor, exempelvis kost. Reuterswärd och Lagerström (2010) 

konstaterar att arbetsverktygen för hälsosamtal kan se olika ut i olika skolor. Ett vanligt 

arbetsverktyg inför hälsosamtalen är en hälsoenkät som på förhand fylls i och sedan 

diskuteras tillsammans med skolsköterskan (Socialstyrelsen, 2014).   

Kommunikation med barn 

Kommunikation med barn är en svår uppgift då det innebär utbyte av information 

mellan individer som är ojämlika i ålder och status (Borup, 2002). Relationen mellan 

skolsköterskan och eleven är ett exempel på en ojämlik interaktion (Tveiten & 

Severinsson, 2006). Kommunikation innebär att bygga en tillitsfull relation, skapa ett 

partnerskap och jämlikhet samt att agera på bästa sätt för att värna patienten. 

Interaktionen mellan skolsköterskan och skoleleverna är en process som kräver 

kommunikativa och pedagogiska färdigheter (ibid.). Hälso- och sjukvårdspersonal, som 

exempelvis skolsköterskan, ger barn rollen som passiv bisittare eller aktiv deltagare när 

de kommunicerar (Lambert, Glacken & McCarron, 2011). Rollernas fördelning visar på 

till vilken grad barn inkluderas eller exkluderas i kommunikationsprocessen samt hur 

väl deras kommunikativa behov tillgodoses. Barn själva föredrar att pendla mellan att 
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vara aktiva deltagare eller passiva bisittare, helt beroende på vilka behov de har vid en 

viss tidpunkt (ibid.). Denna position benämns transitorisk och är den optimala för barnet 

i kommunikationsprocessen. Unga barn, fyra-12 år, håller sig i bakgrunden under den 

kommunikativa processen och träder fram och tar en mer aktiv roll när de blir 

självständiga, ansvarstagande och mer autonoma, det vill säga i 13-19 års ålder (ibid.). 

När skolsköterskan påbörjar en hälsofrämjande dialog är hon i första hand uppmärksam 

på elevens känslor, stimulerar en öppen dialog och ger dem information som är 

anpassad till deras behov (Borup, 2002). Borup och Holstein (2004) beskriver att yngre 

elever i högre grad tar till sig hälsosamtalet och följer skolsköterskans råd. 

Hälsosamtalet öppnar också möjligheter för barnet att diskutera sin hälsa tillsammans 

med sina föräldrar vilket är vanligare bland yngre elever och bland flickor (ibid.).  

Kommunikationen innebär skapandet av det kommunikativa rummet som utgör en 

arena för att lära om hälsa, stödja beredskap och vilja att prata samt lyssna och ge 

information (Borup, 2002). När sjuksköterskan upplever tidsbrist ger det en negativ 

påverkan på det kommunikativa rummet (ibid.). Om inte hälsodialogen är inbäddad i 

det kommunikativa rummet ger det minskade möjligheter för eleven att lära sig av 

hälsodialogen och det kan göra att eleven tvekar att vända sig till elevhälsan igen (ibid.). 

Viss hälsoinformation går bara att få direkt från barn själva därför att deras erfarenheter 

och perspektiv kan skilja sig från deras vuxna vårdnadshavares (Callery & Milnes, 

2012). Barn behöver också få höra informationen direkt från sjukvårdspersonalen om de 

ska kunna utveckla sin förmåga till egenvård (ibid.). Att skapa tillit och förtroende med 

patienter är nyckeln i alla hälsosamtal och behövs för att kunna tillhandahålla tillräcklig 

support till egenvård. En god relation kräver en ömsesidig tillit och respekt (ibid.). 

Sjuksköterskor bör försöka involvera barn i konsultationen för att få information sett ur 

barnets perspektiv vad gäller symtom och problem (Callery & Milnes, 2012). Yngre 

barn kan sakna tillräckligt god vokabulär för att kunna kommunicera i mötet med hälso- 

och sjukvården (ibid.). För att underlätta kommunikationen bör sjuksköterskor inte 

förlita sig enbart på den verbala kommunikationen. Det finns många olika sätt att 

kommunicera och genom att vara öppen för andra metoder, som till exempel 

användandet av skrivplatta eller teckenspråk, går kommunikationen mycket bättre 

(Hemsley, Balandin & Worrall, 2011). Om ett barn inte är delaktigt i 

kommunikationsprocessen och föräldrar närvarar finns en risk att föräldrar tar över 

samtalet och för barnets talan (Callery & Milnes, 2012). I varje möte har sjuksköterskan 

med sig sin egen bakgrund, kultur, erfarenhet och personlighet (Sheldon, Barrett & 

Ellington, 2006). Sjuksköterskan bör vara medveten om sina egna känslor då negativa 

sådana som till exempel hjälplöshet, hopplöshet och nedstämdhet gör att 

kommunikationen blir sämre (ibid.). Kommunikationen mellan barn och sjuksköterska 

är extremt komplex och påverkas bland annat av uppfattningar hos sjukvårdspersonalen 

om barns sårbarhet, kompetens och mognadsgrad. Ett hinder för barn att delta i 

beslutprocessen när det gäller deras hälsa är just bristen på kommunikation (Lambert et 

al., 2011). 
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Teoretisk ram 

The Health Promotion Model (HPM) är en omvårdnadsteori utvecklad av den 

amerikanska sjuksköterskan Nola J Pender. Teorin har ett holistiskt perspektiv med 

grund inom beteendevetenskap och omvårdnad (Pender et al., 2005). Modellen ger en 

möjlighet att utforska olika kognitiva faktorer samt faktorer vilka påverkar individens 

motivation till hälsosamt beteende. Pender, Murdaugh och Parsons (2002) menar att 

sjuksköterskan genom kartläggningen kan rikta insatser specifikt mot de faktorer som 

hindrar eller stärker den unika personen i processen att bevara eller förändra sitt 

beteende. HPM utgår ifrån antaganden om att människan försöker att skapa livsvillkor 

med möjlighet till att uttrycka sin unika hälsokapacitet och reflektera självmedvetet över 

sina färdigheter (Pender et al., 2005). Nedan ges en kort sammanfattning av de begrepp 

i modellen som ter sig av vikt för studien i den meningen att en kartläggning av 

faktorerna skulle kunna hjälpa skolsköterskan och ge stora effekter i det hälsofrämjande 

arbetet med barn. 

Varje individs sammansättning av unika personlighethetsdrag och erfarenheter ger 

påverkan på framtida agerande (Pender et al., 2002). En faktor som visat sig ha en stor 

påverkan på sannolikheten för beteendeförändring är individens tidigare beteende. 

Kraften i en vana stärks varje gång beteendet upprepas och Pender et al. (2002;2005) 

menar att sjuksköterskan har en stor möjlighet att påverka genom att hjälpa personen 

fokusera på fördelarna av en beteendeförändring. Upplevda fördelar och hinder för ett 

agerande stärker respektive minskar motivationen för ett förändrat beteende (ibid.). Self-

efficacy är ett begrepp som kan beskrivas som individens tro på sin egen duglighet att 

utföra ett speciellt beteende eller handling i en särskild situation (Bandura, 2004). En 

större tilltro till sin förmåga att förändra sitt beteende leder således till att individen 

upplever färre hinder för förändringen. Därför utgör selfefficacy en viktig 

bestämningsfaktor för förändring enligt HPM (Pender et al., 2005). Ytterligare en 

betydande faktor är extern påverkan från exempelvis familj eller hälso- och 

sjukvårdspersonal. Denna interaktion benämner Pender et al. (2005) som 

mellanmänskliga influenser. Ett av de viktigaste åtagandena i det hälsofrämjande arbetet 

inom elevhälsan är att förse eleven med verktyg för att kunna göra hälsosamma val och 

motivera eleven till förändring (SSF, 2011). Kartläggningen av hälsofaktorer, hinder 

och möjligheter kan användas som ett verktyg för en bättre dialog mellan skolsköterska 

och elev (Pender et al., 2002). 

Problemformulering 

Det hälsosamtal som skolsköterskan bjuder in till i årskurs fyra är i många fall barnets 

första erfarenhet av att ensam möta hälso- och sjukvårdspersonal och av att föra egen 

talan kring sin hälsa. Barndomen är en mycket viktig period när det gäller att lägga 

grund för hälsosamma levnadsvanor, vilken också ger en möjlighet att förhindra att 

ohälsosamma beteenden blir invanda. Skolsköterskan besitter en unik position ur 

hälsopromotivt perspektiv, i egenskap av att vara den hälso- och sjukvårdspersonal som 
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naturligt möter alla skolbarn. Att ge barnet träning i att själv formulera tankar kring, och 

kommunicera sin hälsa kan ge effekter för livet. Det är därför angeläget att samla 

kunskap kring hur hälsobudskapet förmedlas under de känsliga år då individen 

utvecklas till vuxen och att belysa kommunikationens betydelse för skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete. Arbetet som skolsköterska innebär ofta att arbeta ensam med 

begränsade möjligheter till utbyte av erfarenheter från kollegor. Därför kan det anses 

vara av värde att undersöka skolsköterskans uppfattningar av hälsokommunikationen.  

Resultatet kan ge ökad förståelse för hur hälsa bör kommuniceras med barn samt visa på 

områden för att förbättra kommunikationen. Studien kan således ge effekter som gagnar 

både individ profession och samhälle. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors uppfattningar av att kommunicera 

hälsa med elever i årskurs fyra.  

Metod  

Design 

Då syftet med studien var att få fram skolsköterskors uppfattningar av att kommunicera 

hälsa valdes fenomenografi som kvalitativ metod. Kvalitativa studier syftar till att 

beskriva och analysera vardagliga fenomen och ett vanligt tillvägagångssätt är att 

genomföra intervjuer (Graziano & Raulin, 2004.) Målet med kvalitativ forskningsmetod 

är att få kunskap om hur ett fenomen tolkas och upplevs i sin helhet och vilken 

betydelse fenomenet har för människan. För att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna 

tolka och återge intervjuns innehåll är det viktigt att intervjuaren är djupt engagerad i 

det informanten berättar (Polit & Beck, 2012). Fenomenografin utvecklades i Göteborg 

under 1970-talet av Ference Marton och medarbetare. Från början användes metoden 

främst inom pedagogiken men den har allt mer kommit att användas även inom 

vårdvetenskapen (Sjöström & Dahlgren, 2002). Syftet med fenomenografi är att studera 

variationer i personers uppfattningar, tankar och erfarenheter av ett visst fenomen i sin 

omvärld. Fenomenografin undersöker inte själva fenomenet som sådant utan på vilka 

olika sätt människor beskriver det (Marton,1981).  

Urval 

För att gagna trovärdigheten i resultatet var det önskvärt att få en så stor spridning i 

informanternas erfarenheter som möjligt (Marton, 1981). De sex skolsköterskor som 

valde att delta i studien var alla kvinnor. Inga manliga skolsköterskor fanns i 

kommunen. Samtliga hade utbildning som distriktssköterska eller barnsjuksköterska. 

Deras erfarenhet som skolsköterska varierade mellan åtta år och 25 år. Elevantalet som 

de ansvarade för var som minst 237 stycken och som mest 625 stycken. 

Skolsköterskornas ålder varierade mellan 42 och 64 år, medelåldern var 55 år. Skolorna 
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i studien låg i olika socioekonomiska och geografiska områden. För att de 

skolsköterskor som intervjuades skulle hunnit med att ha haft hälsosamtal med elever i 

årskurs fyra exkluderades de med kortare yrkeserfarenhet än ett år. Verksamhetschefen 

för skolsköterskor i en stor kommun i västra Sverige kontaktades via telefon för att 

delges information om studien, även skriftlig information skickades via e-post. Efter 

godkännande av studiens genomförande ombads verksamhetschefen att skicka ut 

informationsbrev till skolsköterskor som uppfyllde urvalskriterierna. 

Verksamhetschefen delgav kontaktuppgifter till de sex skolsköterskor som tackat ja till 

att medverka i studien. Därefter kontaktades skolsköterskorna via e-post för att boka 

datum för intervjun. Kontakt togs sedan via telefon för att stämma av om intresse att 

delta fortfarande fanns samt för att i så fall boka tid och plats för intervjun. 

Datainsamling  

Totalt sex intervjuer med skolsköterskor genomfördes under februari och mars 2015. 

Under intervjuerna användes en intervjuguide bestående av semistrukturerade frågor, 

öppna frågor med följdfrågor (Bilaga A). Frågorna behandlade vilka tankar och 

uppfattningar skolsköterskorna har av att kommunicera hälsa med elever i årskurs fyra, 

vilka möjligheter och hinder som finns, vad som gynnar kommunikationen samt hur 

eventuella hinder kan hanteras. Ingångsfrågan var: Vad innebär hälsokommunikation 

med elever i årskurs fyra för dig? Tanken med ingångsfrågan var att leda in informanten 

på ämnet. Den första intervjun gjordes som en provintervju med en av skolsköterskorna. 

Provintervjun avsåg att kontrollera om frågorna uppfattades på ett sådant sätt att svaren 

kunde bedömas som relevanta för studiens syfte. Efter tillfredställande svar 

inkluderades provintervjun i studien. Intervjuerna genomfördes av en intervjuare samt 

en bisittare som ansvarade för inspelning och för att göra fältanteckningar. Intervjuerna 

spelades in med mobiltelefon och skrevs sedan ut ordagrant. Intervjuerna varade i 25-35 

minuter.  

Databearbetning och dataanalys 

Data analyserades fenomenografiskt enligt analysmetoden som beskrivs av Sjöström 

och Dahlgren (2002), vilken innefattar sju olika steg. I första steget, att bekantgöra, 

lästes hela materialet igenom flertalet gånger för att innehållet skulle bli välkänt. I det 

andra steget, att kondensera, identifierades de uppfattningar från varje informant som 

motsvarade studiens syfte. Steget gjordes först enskilt och sedan jämfördes de utvalda 

utsagorna. Vid de tillfällen då olika utsagor plockats ut diskuterades detta tills ett 

gemensamt beslut kunde fattas. Totalt framkom 133 utsagor som motsvarade studiens 

syfte. Utsagorna skrevs i dator med olika färgkoder för de olika informanterna för att 

göra det möjligt att återgå till rätt intervju om förtydligande av sammanhanget skulle 

behövas. I det tredje steget, att sammanställa, jämfördes likheter och skillnader mellan 

de olika svaren. Utsagorna skrevs då ut och klipptes isär så att varje utsaga stod på en 

egen lapp och kunde läggas ut på ett bord. Liknande svar placerades tillsammans. Till 

slut kvarstod tolv grupper av uppfattningar. I det fjärde steget gjordes en preliminär 
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indelning, gruppering, i kategorier efter innebörden i svaren för att få en djupare 

förståelse av innehållet. De tolv grupperna genererade sju uppfattningar.  Det femte 

steget, att tydliggöra, innebar att de olika kategorierna jämfördes för att identifiera 

gränserna mellan dem. Processen pendlade fram och tillbaka mellan de olika stegen 

innan de slutgiltiga tre beskrivningskategorierna kunde arbetas fram. I steg sex 

namnsattes kategorierna efter essensen i svaren. I det sjunde och sista steget gjordes ett 

kontrasterat jämförande där den unika karaktären i varje kategori beskrevs men även 

likheterna mellan de olika kategorierna identifierades (ibid.).   

Figur 1: Analysprocessen enligt Sjöström & Dahlgren (2002). 

Forskningsetiska överväganden  

Studien har genomförts enligt de fyra forskningsetiska principerna: autonomiprincipen, 

göra-gott-principen, icke-skada-principen samt rättviseprincipen (Beauchamp & 

Childress, 2009). Muntlig och skriftlig information om studiens tillvägagångssätt och 

syfte samt åtgärder för konfidentialitet och anonymitet delgavs informanterna. 

Informanterna fick lämna sitt muntliga och skriftliga samtycke till att delta. De 

informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

intervjun utan att det skulle få några konsekvenser för dem eller studien, samt att 

studien efter godkänd examen kommer att publiceras i högskolans databas DIVA. 

Information lämnades även i förväg om att intervjuaren skulle komma att ha en bisittare 

med sig vid intervjutillfället för att sköta inspelning samt att skriva fältanteckningar. 

Datamaterialet avidentifierades, kodades och behandlades konfidentiellt. Efter att 

studien godkänts kommer materialet att förstöras enligt Högskolan i Halmstads policy. 

Etikansökan godkändes av den lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid 

Högskolan i Halmstad, diarienr: UI2014/1365. 
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Resultat  

Tre beskrivningskategorier med underkategorier framkom under dataanalysen. 

Kategorierna synliggör skolsköterskans uppfattningar av att kommunicera hälsa med 

elever i årskurs fyra. Uppfattningarna kring fenomenet kan ses som tredelade, där 

relationen med eleven är grundläggande för en god hälsokommunikation. Kategorin 

Skolsköterskan har en stödjande roll i att hjälpa eleven att kommunicera sin hälsa 

beskrivs som målet med hälsokommunikationen. Den tredje kategorin speglar 

variationer i uppfattningar kring hur skolsköterskan ser på sin kompetens samt 

möjligheter och hinder som förekommer i de olika kommunikativa situationerna. Citat 

användes för att förtydliga innebörden i varje kategori.  

Kategorier                      Underkategorier 

Relationen har betydelse för 

hälsokommunikationen 

- Relationens betydelse för 

kommunikationen 

- Strukturella faktorers betydelse 

för att skapa en relation 

Skolsköterskan har en stödjande roll 

i att hjälpa eleven att kommunicera 

sin hälsa 

- Skapa ett gott samtalsklimat 

- Stödja eleven i att tänka till själv 

och uttrycka sig 

- Stödja eleven i att komma med 

egna idéer 

- Så ett frö  

Skolsköterskans kompetens har 

betydelse för en god 

hälsokommunikation 

- Erfarenhetens påverkan på 

hälsokommunikationen  

- Kommunikativa redskap 

- Hitta strategier för en 

individanpassad kommunikation  

 

Figur 2: Studiens utfallsrum 

 

Relationen har betydelse för hälsokommunikationen  

Denna kategori beskriver skolsköterskans uppfattningar av relationens avgörande roll 

för hälsokommunikationen samt hur en god relation mellan skolsköterska och elev kan 

skapas. En del skolsköterskor hade vid samtalet i årskurs fyra redan en etablerad 

relation med eleverna. Relationen beskrevs som en ständigt pågående process som 

krävde aktivt arbete. Underkategorin Relationen har betydelse för kommunikationen 

redogör för vilka delar skolsköterskorna uppfattade som viktiga i relationen för att ge 

förutsättningar för en lyckad hälsokommunikation. Genom ett ömsesidigt förtroende 

ökade möjligheten att skapa en god relation vilket uppfattades underlätta för eleven att 

slappna av och våga öppna sig. En dålig relation beskrevs som ett hinder för en god 

kommunikation, en reflektion var att eleven i ett sådant fall kanske inte vågade vara 
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ärlig. Oavsett vad som utmärkte relationen var skolsköterskorna ense om att skapandet 

av en relation var det viktiga. 

Relationen är A och O (Skolssk. 1). 

Underkategorin Strukturella faktorers betydelse för att skapa en relation tar upp de 

faktorer som flera av skolsköterskorna nämnde som väsentliga för att skapa en relation 

med eleverna. Elevantal, en stressfri miljö, tid och skolsköterskans tillgänglighet var 

delar som ansågs påverka uppbyggnaden av relationen. Varje möte med eleven var 

viktigt och värdefullt enligt skolsköterskorna då det kunde vara början på en framtida 

relation. En skolsköterska beskrev det som en förmån att arbeta på en mindre skola där 

möjligheterna till att skapa en god relation var större, relaterat till ett färre antal elever. 

Stress hos skolsköterska eller elev påverkade kommunikationen negativt. En stressfri 

miljö för samtalet sågs som viktig för att eleven skulle kunna slappna av. Ett sätt att 

skapa en relation som beskrevs av skolsköterskorna var att visa eleverna en annan sida 

av sig själva genom att synas på skolan, som till exempel genom att vara rastvärd eller 

att medverka vid en friluftsdag. Dessa tillfällen innebar även en möjlighet för 

skolsköterskorna att få se eleven i en annan roll vilket då ansågs gynna relationen. 

Skolsköterskor med ansvar för många elever uppfattade tidsbrist som ett hinder för att 

vara ute bland eleverna så mycket som de hade önskat. 

Det handlar om att synas. Jag tror det är jätteviktigt att de ser mig i en annan 

roll också då jag inte är skolsköterska (Skolssk.6). 

Skapandet av en god relation kunde exempelvis ske genom att de försökte bekräfta 

eleven med små saker hela tiden, som att hälsa i korridoren och förmedla att 

skolsköterskan alltid finns där om det skulle vara något. De skolsköterskor som träffade 

eleverna för första gången beskrev samtalet i årskurs fyra som en möjlig utgångspunkt 

för att utveckla en god relation. Tolk användes i hög grad på en skola och framhölls av 

den skolsköterskan som ett mycket viktigt hjälpmedel i kommunikationen och därmed 

för att grundlägga en relation. Skolsköterskans uppfattning var att eleven därigenom 

erbjöds en rättvis möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. 

Det är ju det, man kan ju inte hänga upp sig bara på ett samtal utan det handlar 

om att skapa en relation.. och det samtalet kan ju vara början till en relation 

(Skolssk. 6). 

Skolsköterskan har en stödjande roll i att hjälpa eleven att kommunicera 

sin hälsa 

Kategorin innefattar skolsköterskornas uppfattningar av att vara ett stöd för eleven i att 

fundera kring, kommunicera sin hälsa samt komma med förslag på eventuella 
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förbättringsmöjligheter. Även uppfattningar av vad som eftersträvas med 

hälsokommunikationen presenteras under denna kategori.  

 

I underkategorin Skapa ett gott samtalsklimat beskrev skolsköterskorna att trygghet och 

förtroende var viktiga faktorer för att skapa en god stämning. Elevens känsla av 

trygghet förstärktes genom att skolsköterskan var noga med att informera eleven om att 

hon arbetar under tystnadsplikt. En uppfattning var att eleverna ville testa 

skolsköterskan för att se om hon klarade av att hantera jobbiga frågor. En skolsköterska 

beskrev att när det framkom jobbiga saker gjorde hon det tydligt för eleven att hon tålde 

att ta emot, vilket underlättade dialogen. Skolsköterskorna lade även stor vikt vid att 

bekräfta det som eleverna gör bra och få dem att känna sig duktiga. Det poängterades att 

det positiva skulle uppmärksammas och inte bara det som var ett problem. 

 

Jag visar ju på om jag märker att det är någon svårighet att jag tål att ta emot 

om det skulle vara någonting (Skolssk 1). 

 

I underkategorin Stödja eleven i att tänka till själv och uttrycka sig beskrevs eleverna i 

årskurs fyra som öppna, ärliga, mottagliga och att de befinner sig i en händelserik 

period i utvecklingen. En skolsköterska beskrev det som att de till skillnad från eleverna 

i årskurs åtta inte hunnit bli så eftertänksamma och påverkade av omgivningen gällande 

vad som är okej att prata om och inte. Eleverna sågs också som spontana, att de lever i 

nuet och påverkas mycket av sådant som hänt just under dagen, både positivt och 

negativt.  

 

De är ju barn, så det är ju för stunden många gånger (Skolssk. 3).  

Samtliga skolsköterskor ansåg att samtalen med elever i årskurs fyra var roliga, givande 

och viktiga. Skolsköterskorna uppfattade också eleverna i årskurs fyra över lag som 

kompetenta och kapabla att föra en dialog kring sin egen hälsa. Ett sätt att uttrycka sin 

syn på eleven som kompetent var uppfattningen att skolsköterskan också kan lära sig 

mycket av eleven vilket ansågs viktigt för kommunikationen och relationen. Hälsa för 

eleverna i årskurs fyra beskrevs handla om konkreta saker som till exempel kost, 

motion, sömn och hur de trivs i skolan. En god kommunikation under hälsosamtalet 

sågs som en hälsofrämjande insats i sig genom att eleven då fått tänka till kring vad 

hälsa innebär för dem. Det betonades att det var viktigt att eleverna i årskurs fyra själva 

skulle få uttrycka sig och beskriva hur de mår och formulera sina känslor. 

Skolsköterskorna ansåg därför att de hade en viktig uppgift i att stärka elevens förmåga 

att fundera kring och sätta ord på sina tankar kring hälsa. Exempel på hur 

skolsköterskorna gjorde för att försöka uppnå en stödjande roll var att ge eleven 

utrymme under samtalet för att ta upp det som de själva ville prata om, utöver det som 

ingår i riktlinjerna. Skolsköterskorna uttryckte att de ville få eleven att känna sig viktig 

och att deras tankar är betydelsefulla. Det beskrevs även att ibland fick det som brukar 

tas upp under hälsosamtalet vänta till ett senare tillfälle då eleven hade behov av att 
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prata om annat. Vikten av att skapa en dialog betonades och skolsköterskorna beskrev 

att de gjorde medvetna pauser för att ge eleven utrymme att prata.  

De tycker det är rätt mysigt med en egen stund att få prata… och sen får man ju 

tänka att det de vill ta upp är viktigt att de får sagt så att inte bara jag pratar på 

fråga efter fråga utan att man stannar upp och blir tyst (Skolssk. 2). 

Skolsköterskorna beskrev också att de för att få en bra helhetsbild brukade be eleven 

berätta bland annat om sin familjesituation, sina vanor samt vad de själva upplever 

påverkar deras hälsa. Sedan kunde de olika delarna som påverkar hälsan diskuteras, som 

till exempel varför det är viktigt att äta frukost på morgonen och att få tillräckligt många 

timmars sömn på natten. Skolsköterskorna ansåg att det även kunde vara positivt när det 

kom fram jobbiga saker. Det togs som ett slags bevis på att skolsköterskan nått fram till 

eleven som då vågat öppna sig. 

Eller jag har fått fram någonting som inte har varit bra, det är också lyckat på 

ett sätt även om det är tråkigt (Skolssk. 3). 

I underkategorin Stödja eleven i att komma med egna idéer beskrev skolsköterskorna att 

de undvek att använda sig av pekpinnar utan nyttjade istället följdfrågor för att hjälpa 

eleven att fundera fram egna förslag på vad som kunde ändras till det bättre. Exempel 

på sådana frågor kunde vara: Hur menar du då? Varför tror du det blev så? Vad skulle 

man kunna göra åt det? Genom dialogen fick skolsköterskan fram sitt hälsofrämjande 

budskap. Skolsköterskorna beskrev sin roll som stödjande när de hjälpte eleven till att 

komma med egna förslag och det ansågs också viktigt att stärka elevens tro på sig själv 

och att de skulle klara av att genomföra förändringen.  

 

Jag försöker peppa dem i att de är duktiga när det gjort vissa grejer och att de 

tänkt till själva.. mycket feedback i det de gör och hur de tänker oavsett om det 

är en liten liten detalj så är det viktigt att de känner att de faktiskt klarar saker 

och ting (Skolssk. 4). 

Det handlar ju mycket om att få eleven själv att komma på vad jag ska förändra. 

De ska ju försöka själv komma på hur jag ska kunna ändra min livsstil, om det 

handlar om kost eller det handlar om aktiviteter (Skolssk,6). 

Det behövde inte alltid handla om att förändra ett beteende utan kunde också vara att 

bevara en redan hälsofrämjande vana. Det nämndes också att många gånger var det en 

hjälp att bara starta en diskussion kring ett problem så att eleven fick berätta om sina 

tankar och lätta sitt hjärta.  
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Där man känner att man kan diskutera saker och även svåra saker, försöka hitta 

lösningar och ofta är det huvudsaken att de behöver liksom bara bolla, 

diskutera det här som kan vara jobbigt. Kanske se möjligheten och hitta andra 

vägar ut, då är det lyckat tycker jag när det funkar (Skolssk. 5). 

 

I de fall då eleven var väldigt tystlåten eller enstavig beskrevs svårigheter i att skapa en 

dialog. Då fick skolsköterskan vara nöjd med den information som kom fram genom att 

försöka ställa bra frågor och skapa ett förtroende. En skolsköterska beskrev att hon i 

sådana fall försökte agera på det sätt som hon trodde eleven kunde acceptera och att 

eleven då förhoppningsvis kunde komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Några av målen 

med kommunikationen under hälsosamtalet i årskurs fyra som beskrevs under 

underkategorin Så ett frö var att eleven kände sig nöjd efter samtalet och att 

skolsköterskan hoppas på att ha kunnat så ett frö och därmed bidragit till eftertanke och 

förändring. Positivt var om förändringen kunde ske så att skolsköterskan fick se 

resultatet men om så förändringen skedde långt senare var det ändå värdefullt att ha 

väckt tanken. 

Man kan ha haft ett lyckat hälsosamtal när eleven kommer tillbaka några veckor 

senare… för då har jag kunnat så ett litet frö som har lett någonstans faktiskt 

(Skolssk. 6). 

Ett sätt att så ett frö och bidra till förändring som beskrevs var när eleven genom en god 

stämning och en bra kommunikation under hälsosamtalet för första gången vågade ta 

upp något speciellt. Då beskrev en skolsköterska att förhoppningen var att genom 

diskussion kring frågan ge redskap och mod till eleven till att till exempel ta upp 

problemet hemma. Det uppfattade skolsköterskan som ett lyckat hälsofrämjande resultat 

av en god hälsokommunikation.  

Skolsköterskans kompetens har betydelse för en god 

hälsokommunikation 

I denna kategori beskrev skolsköterskorna uppfattningar kring hur de på olika sätt 

arbetar för att nå fram med det hälsofrämjande budskapet. Underkategorin 

Erfarenhetens påverkan på hälsokommunikationen beskriver skolsköterskornas 

uppfattningar av vikten av erfarenhet. Alla skolsköterskorna framhöll sin egen 

erfarenhet som mycket betydelsefull för att lyckas i hälsokommunikationen. Den var ett 

redskap som användes för att läsa av eller känna av elevens egenskaper och situation. 

Variationer i uppfattningar kring hur erfarenheten användes rörde bland annat att läsa av 

elevens kroppsspråk eller att känna av om ett nytt samtal behövs senare. En annan 

uppfattning som beskrevs var den erfarenhetsbaserade kunskap kring exempelvis kultur 

och religion som skolsköterskan samlat på sig under yrkesåren.  
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En viss respekt får man ha beroende på vilken religion man har. Jag ser inga 

svårigheter med det men jag tror att det krävs en viss erfarenhet och jag kan 

känna en viss oro hos kollegor som inte har träffat på en enda (elev med annan 

kulturell bakgrund ) och så får de helt plötsligt många och att det blir hur gör 

du då?( … )Om man kommer från vissa delar av Asien det handlar inte om vem 

är din mamma och din pappa men Vem har burit dig? För de kallar alla 

mamma och pappa som sköter om en (Skolssk. 3). 

En annan aspekt av erfarenhet som skolsköterskorna framhöll var att det var viktigt att 

våga prata även om det som var jobbigt och obekvämt och att den förmågan utvecklades 

med åren.  

Sedan handlar det ju lite grann om att inte vara rädd för att kanske ställa de där 

små, små och små, men de där frågorna som är lite mer eldfängda (Skolssk. 1). 

Underkategorin Kommunikativa redskap beskriver skolsköterskornas uppfattningar 

kring användandet av verktyg och strategier för att underlätta hälsokommunikationen. 

Den typ av redskap som nämndes mest var den enkät som eleverna fyller i tillsammans 

med förälder innan hälsosamtalet. Den gör att eleven är förberedd på vilka ämnen 

skolsköterskan kommer att ta upp och eleven har hunnit fundera igenom svaren innan. 

Kurvorna med längd och vikt nämndes också som ett bra redskap att bygga det 

hälsofrämjande samtalet kring, att det blev naturligt att prata om kost och motion då.  

De får titta på sina viktkurvor och de tycker det är jättespännande att se hur de 

växer och man kan förklara varför de kanske ska tänka på vad de äter eller att 

de ska äta lite mer och såna saker. Man diskuterar och tittar och så (Skolssk. 4). 

Flera av skolsköterskorna nämnde motiverande samtal som ett användbart redskap för 

att skapa en bättre kommunikation. En skolsköterska reflekterade kring upplevelsen att 

hennes hälsosamtal blev mycket bättre efter utbildningen i motiverande samtal, trots 

många års yrkeserfarenhet. En annan variation i uppfattningarna kring redskap som 

framkom var den där en skolsköterska berättade att humor användes som ett hjälpmedel 

i kommunikationen. På så vis skapades trygghet och glädje. En skolsköterska nämnde 

att det också var viktigt att vara medveten om sitt eget kroppsspråk och vad som 

utstrålades till eleven, en erfarenhet som möten med elever hade genererat. 

Underkategorin Hitta strategier för en individanpassad kommunikation beskriver 

skolsköterskornas uppfattningar kring vikten av att anpassa kommunikationen utifrån 

varje unik elev. Samtliga skolsköterskor beskrev vikten av att läsa av eleven och 

därefter anpassa innehållet samt förhållandena kring och i hälsokommunikationen.  

Varje samtal är ju unikt skulle jag vilja säg… så jag får ju bemöta eleven utifrån 

var de är, det tycker jag är viktigt (Skolssk.4).  
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Därför tar jag inte så hemskt många hälsosamtal på en dag för dem som man 

tar sist.. Jag tycker det är viktigt att visa lika stort intresse för alla (…) för de är 

ju unika allihop (Skolssk 4). 

Variationer i uppfattningar handlade om att anpassa samtalstiden utifrån elevens behov. 

Det ansågs viktigt att avsätta nog med tid, men andra lade vikt vid att samtalet inte 

skulle bli för långt så att eleven riskerar att tappa fokus. Det kunde också innebära att 

känna av hur mycket eleven ville öppna sig för att inte pressa på för hårt. 

Skolsköterskorna beskrev att språket måste anpassas utifrån den unika eleven för att 

hitta rätt nivå för att nå fram med budskapet. Två av skolsköterskorna beskrev också hur 

kommunikation med elever med ett annat modersmål gav behov av anpassningar i språk 

och nyanser i kommunikationen.  

Sen har vi ju språket som är svårt här på denna skolan. Så där kan det ju brista 

lite grann i deras sätt att nyansera (Skolssk. 3). 

Elevens föräldrar sågs som mycket viktiga för en individanpassad hälsokommunikation 

med eleven. Flertalet skolsköterskor beskriver att de föredrar att hålla ett hälsosamtal 

med eleven i årskurs fyra utan närvaro av föräldrar. Varierande hinder beskrevs i hur 

föräldrar ibland tenderade att ta över samtalet när de närvarade men också att eleven 

ibland inte vågar svara utan bekräftelse från föräldern. Ett annat hinder som beskrevs av 

en skolsköterska var föräldrar som var negativt inställda till elevhälsan.  

Jag föredrar att föräldrarna inte är med för att.. även om det är en väldigt 

frispråkig och ickeblyg elev, så sitter mamma och pappa bredvid och jag ställer 

frågor och undrar hur det och det fungerar så tittar de automatiskt på sin 

förälder för att liksom på nått sätt få bekräftelse att det är ok att jag svarar 

(Skolssk 1). 

Samtidigt sågs föräldrar som en förutsättning och en tillgång för ett gott resultat av 

hälsokommunikationen med eleven. Genom att familjen gemensamt går igenom 

enkäten framkommer ett underförstått godkännande för eleven att prata om frågorna 

med skolsköterskan. I motsats till det nämndes att i vissa fall kunde föräldrars närvaro 

vara en hjälp eller rent av en förutsättning under samtalet. En annan avgörande aspekt 

för resultatet av hälsokommunikationen är att konkreta förändringar av hälsovanor 

exempelvis kost eller motion sällan eller aldrig kan ske utan föräldrarnas medverkan.  

Man skulle ha mer tid för samtal med föräldrarna och motivera dem. Jag menar 

jag kan ju prata mig blå om hur man äter nyttigt och liksom hur man sover och 

alltihopa men om det inte finns hemma (…) alltså det är ju inte de som håller i 

plånboken (Skolssk 1). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva skolsköterskors uppfattningar av att kommunicera hälsa 

med elever i årskurs fyra. Fenomenografi syftar till att söka och identifiera skillnader 

och likheter i människors uppfattningar av ett fenomen, och valdes därför som metod 

för studien. Dahlgren och Fallsberg (1991) liksom Stenfors- Hayes, Hult och Dahlgren 

(2013) beskriver att forskning med fenomenografisk ansats kan ge betydelse för 

patientkommunikation, patientundervisning och hälsovård. Fenomenografiska studier 

kan också användas i utbildningssyfte då de olika uppfattningarna som framkommer 

leder till nya sätt att förstå problem och den fördjupade kunskapen möjliggör nya 

arbetssätt (Larsson & Holmström, 2007). Den teoretiska ramen för studien, HPM är till 

en del sprungen ur inlärningsteori vilket också sågs inspirera i valet av metod (Pender et 

al., 2005). 

Metoden som användes är beskriven av Sjöström och Dahlgren (2002). De 

kvalitetsbegrepp som diskuteras i artikeln är trovärdighet och giltighet. Enligt Sjöström 

och Dahlgren (2002) är den huvudsakliga frågan gällande trovärdighet inom 

fenomenografi förhållandet mellan det empiriska materialet och kategorierna som 

utformats för att beskriva fenomenet som studeras. Studiens trovärdighet bygger också 

på att varje del i analysförloppet är utförligt beskrivna samt att intervjuförfarandet och 

intervjufrågorna presenteras tydligt. Även själva analysen av materialet ska beskrivas 

väl för att det ska vara möjligt att göra om studien (Sjöström & Dahlgren, 2002). För att 

uppnå varierade uppfattningar intervjuades sex skolsköterskor i skilda åldrar och med 

olika lång yrkeserfarenhet. Skolorna där de arbetade var belägna i områden med 

varierande socioekonomiskt status. Geografiskt var skolorna belägna i stadsmiljö samt 

mindre samhälle. Urvalet kan på så vis ses stärka studiens trovärdighet genom att ge 

goda möjligheter för varierade uppfattningar och att uppfattningarna kan vara giltiga för 

många. Enligt Stenfors et al. (2013) krävs dock mellan tio och trettio informanter för att 

uppnå maximalt antal variationer i uppfattningar. Därför kan de få intervjuerna ses som 

en svaghet. Samtliga skolsköterskor hade en mångårig erfarenhet vilket kan ge tyngd åt 

resultatet. Samtidigt kunde en intervju med en mindre erfaren skolsköterska ha bidragit 

med andra uppfattningar och gett mer variation åt resultatet. Möjligen kan exklusionen 

av sjuksköterskor med kortare erfarenhet än ett år ha bidragit till den svagheten. 

Samtliga informanter var kvinnor då inga manliga skolsköterskor fanns i kommunen. 

Hade en manlig skolsköterska deltagit i studien hade urvalet även täckt 

genusperspektivet genom att mannens uppfattningar hade synliggjorts. Enligt Sjöström 

och Dahlgren (2002) är informantens motivation att delta i intervjun av största vikt för 

resultatet. Skolsköterskorna i studien tillfrågades av sin chef i en allmän förfrågan och 

har själva valt att delta i studien, därför ses det som sannolikt att de varit intresserade av 

deltagandet vilket kan bidra till ökad trovärdighet. 

Intervjuguiden bestod av semistrukturerade frågor, vilket rekommenderas till en 

fenomenografisk intervju (Sjöström & Dahlgren, 2002). Detta skapar en intervju som i 
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hög grad utgår från informanten (Dahlgren & Fallsberg, 1991) och ger goda möjligheter 

att få fram största möjliga antal uppfattningar. En svårighet i en fenomenografisk 

intervju är att intervjuaren omedelbart måste göra en tolkning av det som sägs för att 

bedöma om det behövs följdfrågor (Sjöström & Dahlgren, 2002). Ingen erfarenhet av 

kvalitativ intervju fanns hos magisterstudenterna, vilket kan ses som en svaghet i 

studien. Därför sågs det som en hjälp att varje intervju utfördes av två studenter, en 

intervjuare och en bisittare, vilket underlättade att fokusera på uppgiften att ställa frågor 

och lämpliga följdfrågor alternativt att sköta inspelningen och föra fältanteckningar. 

Samtidigt kan det göra att informanten upplever sig vara i underläge vilket kan göra det 

svårare för den att öppna sig och det kan ses som en svaghet. Informanten var noggrant 

informerad att det skulle vara två intervjuare. Möjligheten att efter intervjun gemensamt 

diskutera det som informanten sagt för att undersöka om det uppfattats likt kan också 

ses som en styrka för studiens trovärdighet. En annan vinst med att intervjuerna 

genomfördes tillsammans var att uppnå ett så likt tillvägagångssätt som möjligt och 

därmed stärka trovärdigheten i studien. Den första intervjun genomfördes som en 

provintervju för att undersöka om frågorna i intervjuguiden gav svar som motsvarade 

studiens syfte. En fråga fick omformuleras men när alla sex intervjuerna var utförda 

visade sig att liknande svar genererats av den första intervjun på den omformulerade 

frågan, samt i intervjun i sin helhet, därför togs provintervjun med i resultatet. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och transkriberades ordagrant (Dahlgren & 

Fallsberg, 1991). Analysen gjordes i sju steg enligt Sjöström och Dahlgren (2002) och 

förfarandet är noggrant beskrivet i bakgrunden för att stärka resultatets trovärdighet. 

Varje underkategori i resultatet redovisas tillsammans med beskrivande citat av 

skolsköterskornas uppfattningar. Detta görs för att öka trovärdigheten genom att visa att 

kategorierna motsvarar materialets innehåll (Sjöström & Dahlgren, 2002). Efter 

genomförda intervjuer delades materialet upp så att varje intervjuare fick transkribera 

två intervjuer. För att nå fram till de slutgiltiga beskrivningskategorierna krävdes att 

arbetet med analysen pendlade fram och tillbaka mellan steg fyra till sex, ett förfarande 

som också beskrivs av Sjöström och Dahlgren (2002). Dessa steg utfördes gemensamt 

av minst två studenter. När den tredje gruppmedlemmen sedan anslöt kontrollerades 

uppfattningarna mot de preliminära beskrivningskategorierna för att uppnå 

överensstämmelse. Detta förfarande liknar det förfarande som beskrivs av Sjöström och 

Dahlgren (2002), vilket stärker studiens pålitlighet. Texten i resultatet har krävt mycket 

bearbetning för att så tydligt som möjligt beskriva de få skillnader och variationer som 

uttrycktes i skolsköterskornas uppfattningar, för att troget följa metoden. 

Resultatdiskussion 

Studiens huvudresultat blev ett utfallsrum med tre olika beskrivningskategorier av 

skolsköterskans uppfattningar kring att kommunicera hälsa med eleven i årskurs fyra. 

Relationens betydelse framhölls utan undantag som grunden för hälsokommunikationen 

och inbegriper uppfattningar kring att skapa ett ömsesidigt förtroende. De tre 

kategorierna är beroende av varandra och för att uppnå ett gott resultat med 

hälsokommunikationen behöver alla delar finnas med. Ordet förtroende kan beskriva 
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hur kategorierna hör samman. Kategorin Relationen har betydelse för 

hälsokommunikationen skulle kunna inbegripa de andra två beskrivningskategorierna 

Skolsköterskan har en stödjande roll i att hjälpa eleven att kommunicera sin hälsa samt 

Skolsköterskans kompetens har betydelse för en god hälsokommunikation eftersom alla 

delar på olika sätt påverkar relationen. Det som skiljer kategorierna åt är att de 

sistnämnda kategorierna i stället beskriver uppfattningar kring aktiva strategier och 

hinder för hur man kan skapa, stärka och bevara förtroende. På samma vis som 

skolsköterskorna beskriver att relationen är en grund för hälsokommunikationen 

beskriver de också kommunikationen som en grund för relationen. 

Beskrivningskategorin Relationen har betydelse för hälsokommunikationen beskriver 

att relationen är grundläggande för en god hälsokommunikation vilket är en uppfattning 

som samtliga skolsköterskor i studien delar. Kategorin tar upp två viktiga delar; 

relationens betydelse för kommunikationen samt strukturella faktorers betydelse för att 

skapa en relation. Hemsley, Balandin och Worrall (2011) samt Sheldon, Barrett och 

Ellington (2006) nämner att en effektiv kommunikation är hörnstenen i sjuksköterske-

patient relationen. Syftet med kommunikationen är att påverka patientens hälsa och 

välmående vilket sker genom användandet av olika strategier och rollfördelning 

(Hemsley et al., 2011). Vid hälsosamtalet i årskurs fyra kan mötet med eleven i de flesta 

fall vara det första för skolsköterskan medan hon redan har träffat vissa elever flera 

gånger och då har skapat en relation med dem. För att hälsodialogen ska bli 

framgångsrik krävs det att parterna, skolsköterskan och eleven, har träffats flera gånger 

(Borup, 2002). Kommunikationen blir med tiden lättare när en relation etablerats 

eftersom parterna då har lärt känna varandras sätt att kommunicera (Hemsley et al., 

2011). Skolsköterskors beteende, uppfattningar och attityder benämns enligt Penders´ 

HPM som mellanmänskliga influenser och utgör en av flera primära källor till påverkan 

av elevens hälsoagerande. Utfallet av skolsköterskors påverkan på eleven kan leda till 

ett ändrat hälsobeteende i form av att skapa goda relationer, äta hälsosamt, aktivera sig 

samt lära sig att hantera stress (Alligood, 2014). 

Skapandet av en relation med eleven krävde resurser i form av tid och en stressfri miljö. 

Brist på tid samt hög arbetsbelastning ses som ett hinder i relationen (Hemsley et al., 

2011). Tiden är avgörande för att hinna träffa eleven enskilt och för att de skulle få ett 

ansikte på varandra. Skolsköterskorna försöker även att göra sig synlig för eleverna på 

andra sätt än genom enbart hälsosamtalet, till exempel i form av att vara rastvärd eller 

genom att följa med på studiedagar. Borup (2002) framhåller att vara en synlig 

förespråkare för hälsa innebär att göra sig synlig på skolan. Det är viktigt att eleven får 

lära känna samt känna tillit till skolsköterskan och det arbete den gör för att vilja 

använda sig av skolsköterskans kunskap. Allt är beroende av hur synliga skolsköterskan 

är (ibid.). För att bygga en tillitsfull relation med eleven är kontinuitet viktigt. 

Kontinuitet uppnås när skolsköterskorna jobbat på skolan i flera år och då får möjlighet 

att följa eleven och därigenom kunna bygga en relation. En del i relationen är att hålla 

hälsosamtal med eleverna. Av de sex skolsköterskor som deltog i studien är det ingen 
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som nämner att de håller hälsosamtalet i grupp utan alla träffar eleven enskilt. 

Hälsosamtal som äger rum i grupp har fördelen av att eleverna får stöd av varandra, 

känner sig mer bekväma och vågar öppna sig mer (Borup, 2002). De inspirerar varandra 

till att lära sig om hälsa. Hälsosamtal i grupp leder också till att relationen blir mer 

jämbördig och skolsköterskan blir inte dominerande (ibid.). 

Kategorin att Skolsköterskan har en stödjande roll i att hjälpa eleven att kommunicera 

sin hälsa beskriver skolsköterskornas uppfattningar av sin roll i att skapa ett gott 

samtalsklimat samt i att hjälpa eleven att sätta ord på sin hälsa och komma på vad som 

kan förbättras. Kommunikationen spelar en stor roll för att tillgodose elevens behov 

(Lambert et al., 2011). Skolsköterskorna anger också uppfattningar av att en god 

kommunikation under hälsosamtalet ses som en hälsofrämjande insats i sig. Relationen 

till skolsköterskorna skiljer sig från den eleven har med andra vuxna på skolan i det 

avseendet att de vågar uppsöka skolsköterskorna och tala om jobbiga saker tack vare att 

de har tystnadsplikt (Spratt, Philip, Shucksmith, Kiger & Gair, 2010). Några 

skolsköterskor framhåller som viktigt att informera om tystnadsplikten för att eleven ska 

känna sig trygg, det i sin tur främjar hälsokommunikationen. En framgångsrik 

hälsodialog innebär skapandet av ett så kallat kommunikativt rum (Borup, 2002). 

Rummets storlek kan variera beroende på faktorer som miljö, öppenhet och kompetens. 

Ju mer dessa faktorer interagerar desto större blir det kommunikativa rummet. För att få 

eleven att vända sig till elevhälsan bör atmosfären i det kommunikativa rummet vara 

sådant att de känner sig välkomna på sina egna villkor (ibid.). Genom att skapa en god 

stämning och avdramatisera själva hälsobesöket vill skolsköterskorna få eleven positivt 

inställd vilket även det underlättar kommunikationen.  

Eleverna i årskurs fyra beskrivs i resultatet som kloka och kompetenta att föra ett samtal 

kring sin hälsa. Callery och Milnes (2012) skriver att yngre elever, som de i årskurs 

fyra, kan sakna ett tillräckligt ordförråd för att uttrycka sin hälsa men skolsköterskorna 

uppfattar att de allra flesta eleverna i årskurs fyra mycket väl klarar av att föra en dialog 

om ämnet. Skolsköterskornas syn på eleven som kunnig gynnar kommunikationen 

(Golsäter, Enskär & Harder, 2014; Lambert et al., 2011). Det betonas också att det är 

viktigt att eleven får tid och utrymme att säga det som de själva vill och att det ibland 

krävs en justering i planeringen för att samtalet ska utgå från elevens behov. Även 

Golsäter et al. (2014) belyser det viktiga i att skolsköterskan väntar ut eleven och är tyst 

så att möjligheten ges för eleven att ta upp sådant som det finns behov att prata om. Om 

fallet är tvärt om och skolsköterskan avbryter eller helt bestämmer i samtalet kan det ge 

eleven känslan av att ignoreras och lusten att fortsätta prata försvinner (ibid.) När 

skolsköterskan däremot börjar ta upp ett ämne men märker att samtalet glider in på 

något annat som eleven känner är viktigt och tillåter detta, då tillåts eleven styra och det 

gynnar hälsokommunikationen (ibid.). 

Skolsköterskorna beskriver eleverna i årskurs fyra över lag som öppna och mottagliga. 

Det nämns också av Borup och Holstein (2004) som beskriver att de yngre eleverna i 
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högre grad tar till sig hälsosamtalet och följer skolsköterskans råd än de som går i de 

högre årskurserna. En stor del i det hälsofrämjande arbetet enligt skolsköterskorna är att 

de försöker få eleven att tänka till själv och uttrycka sig. Det betonas även av Callery 

och Milnes (2012) som skriver att sjuksköterskor som arbetar med barn bör försöka 

involvera barnet i så stor utsträckning som möjligt under konsultationen. Som hinder för 

barn att delta i beslutsprocessen nämner Lambert et al. (2011) just en bristande 

kommunikation vilket stärker skolsköterskornas uppfattningar av att det är en viktig del 

av deras hälsofrämjande arbete att understödja kommunikationen. Resultatet visar på att 

skolsköterskorna brukar be eleven berätta om sig själv för att få en helhetsbild av den 

aktuella hälsosituationen. Enligt Pender et al. (2002) är denna kartläggning av 

hälsofaktorer, vad som hindrar och vad som underlättar, ett sätt för skolsköterskan att 

gynna kommunikationen och det hälsofrämjande arbetet med eleven. Eleverna ses som 

kompetenta att själva komma med idéer på hur de kan göra för att förändra eller bevara 

ett hälsobeteende. Skolsköterskorna beskriver att de eftersträvar att uppmuntra och 

peppa eleven i att de är duktiga, kapabla att själva komma med idéer och att de klarar av 

att genomföra en förändring. Det stärks av Golsäter et al. (2014) som betonar vikten av 

att eleverna får uppmuntran och stöd för att hälsofrämjande arbete ska lyckas. En stärkt 

tro på sin egen förmåga innebär en ökad self-efficacy (Bandura, 2004; Pender et al., 

2005). En ökad self-efficacy underlättar i sin tur genomförandet av förändringsarbetet 

genom att minska antalet upplevda hinder. Dessutom ökar oddsen för att det nya 

beteendet ska upprätthållas (ibid.). Golsäter et al. (2014) skriver att skolsköterskans 

agerande har en betydelsefull roll för utfallet av hälsosamtalet. Även om samtalet inte 

leder till någon förändring just för stunden så beskrivs det av skolsköterskorna som en 

lyckad insats att eleven bara fått kommunicera och tänka kring sin hälsa och bli mer 

medveten.  

Beskrivningskategorin Skolsköterskans kompetens har betydelse för en god 

hälsokommunikation inbegriper skolsköterskornas uppfattningar av olika aspekter som 

påverkar möjligheten att nå fram med hälsokommunikationen. En utgångspunkt är att 

kommunikationen är anpassad till elevens individuella behov just för stunden och på 

grund av det blir vägen inte alltid rak. Skolsköterskorna får ömsom avancera och backa 

för att lämna utrymme för eleven att utveckla sina tankar kring sin hälsa. Det kräver att 

skolsköterskorna hela tiden läser av och anpassar. Samma strategi har observerats också 

av Golsäter et al. (2014), i studien omnämns sjuksköterskornas förmåga att vara 

känsliga för barnets uttryck genom att rikta sin fulla uppmärksamhet mot barnet. På så 

vis kan barnet motiveras till att fortsätta samtalet och undersökningen. För att ta sig 

förbi hinder på vägen använder sig skolsköterskorna av flera olika redskap i sin 

kommunikation. Erfarenhet värderas högt av alla informanterna i studien och den 

används främst för att läsa av och känna av hur dialogen bör fortsättas i olika 

situationer. Reuterswärd och Lagerström (2009) visar att nya skolsköterskor ofta 

upplever en bristfällig kompetens men att yrkeserfarenhet så småningom gör att de 

utvecklar kunskap och förmåga att bedöma barnens utveckling och hälsa. Borup (2002) 

beskriver att skolsköterskorna måste känna av barnets unika kompetens och situation 
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och därefter bidra med sin egen kunskap och skicklighet. Genom att kunna känna av 

tecken och utgå från barnets behov skapas en kommunikation med barnet som deltagare 

och inte som mottagare (ibid.). En intressant del i resultatet är att språkets påverkan på 

hälsokommunikationen endast nämns av ett fåtal skolsköterskor. Steele et al. (2011) 

visar att språk och kulturella skillnader kan utgöra hinder för skolsköterskan i samtal 

kring viktproblem. Borup (2002) beskriver hur skolsköterskorna måste ha kännedom 

om skolans lokala förutsättningar i fråga om till exempel etnisk sammansättning och 

sociala förutsättningar för att därutifrån kunna anpassa sin hälsokommunikation.   

Den enkät som eleverna fyller i tillsammans med sina föräldrar uppfattas av 

skolsköterskorna i studien utgöra en god grund att kommunicera hälsa utifrån. Den 

liksom tillväxtkurvan anses också av flera skolsköterskor vara till hjälp när samtalet 

gällde lite mer känsliga frågor. Liknande instrument visas i flera undersökningar vara ett 

stöd för skolsköterskan i hälsokommunikationen (Golsäter et al., 2011; Mäenpää, 

Paavilainen; Reuterswärd & Lagerström 2010 & Åstedt – Kurki, 2012). Golsäter et al. 

(2011) beskriver exempelvis att skolsköterskorna använder den som ett minnesstöd men 

också en utgångspunkt för samtalet, även här ses den extra användbar när samtalet rör 

känsliga frågor. Enkäten belyser elevens egen uppfattning av sin hälsa och det är en 

fördel när den fylls i på förhand eftersom eleven då har större möjlighet att reflektera 

över frågorna. Eleverna i samma undersökning delar uppfattningen att enkäten ger en 

bra grund för samtalet och deras upplevelse är att den ger dem chans att verkligen ta 

upp det de vill. Ytterligare en fördel med instrumenten är att det blir lättare att 

återberätta dialogen för elevens föräldrar (ibid.).  

Föräldrarnas påverkan på hälsokommunikationen ses som något oväntad då ämnet för 

intervjun är kommunikationen med eleven. Skolsköterskorna i studien beskriver två 

perspektiv i frågan. För att utveckla sin förmåga att kommunicera hälsa behöver 

eleverna få mandat och möjlighet till att föra samtalet själv med skolsköterskan, 

samtidigt som samarbete med familjen är av största vikt. Mäenpää och Åstedt-Kurki 

(2008) visar som en aspekt att skolsköterskor upplever ett bättre samarbete med de 

föräldrar som närvarat under hälsosamtal med elvaåringar. ”Att ha föräldrarna med på 

tåget” ses av de intervjuade skolsköterskorna som avgörande för att kunna nå 

hälsokommunikationens konkreta mål, vilket också beskrivs av Mäenpää et al.(2012).  

Fyndet ger emfas åt behovet att involvera föräldrarna och kan tolkas som att 

skolsköterskorna, med bakgrund som distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor, ser 

vikten av att alltid arbeta parallellt med ett familjeperspektiv. Som tidigare beskrivits 

utgör hälsovårdspersonal, såsom skolsköterskan, en påverkansfaktor för individens 

hälsofrämjande beteende. Föräldrarna utgör ytterligare en del i den påverkansfaktor som 

Pender et al. (2005) kallar för mellanmänskliga influenser. Genom att ge stöd och 

kunskap till elevens föräldrar har skolsköterskan alltså en förstärkt möjlighet att nå 

effekter i elevens hälsofrämjande beteende.  
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Pender vill framhäva sjuksköterskornas roll och möjligheter när det gäller arbetet med 

hälsopromotion i framtiden (Alligood, 2014). Omvårdnadsteorin Health Promotion 

Model beskriver interaktionen mellan sjuksköterska och patient liksom omgivningens 

påverkan och speglar således också väl mötet mellan skolsköterska och elev så som det 

är beskrivet i den här studien. Teorin sätter också en stor tilltro till varje individs vilja 

och förmåga att ta ansvar för sin hälsa (ibid.). Enligt Pender et al. (2005) är det 

avgörande att skolsköterskan är medveten om sin egen inställning och hur den påverkar 

eleven. Genom en noggrann kartläggning av elevens bakgrund och vad den unika 

eleven har för tankar och önskemål kan ett gynnande klimat för förändring skapas. 

Genom att uppmuntra eleven och förmedla att tilltron till att eleven klarar av 

förändringen är stor ökar skolsköterskan elevens self-efficacy. Alla delar i processen 

kräver att eleven känner att skolsköterskan är en person att lita på och någon som de kan 

våga öppna sig för, en person att känna förtroende för. Skolsköterskorna i studien 

bedriver ett hälsopromotivt arbete som kan sägas inbegripa flera av de begrepp som 

HPM beskriver och teorin kan således vara användbar i arbetet för att stärka elevernas 

förmåga att kommunicera hälsa. Användandet måste dock anpassas efter den unika 

eleven och den unika situationen. 

Konklusion  

Skolsköterskornas uppfattningar beskriver att hälsokommunikation med elever i årskurs 

fyra är en komplex uppgift. Relationen till eleven uppfattas som avgörande för samtalets 

utveckling. En god relation gynnas av att bekräfta eleven och skapa ett öppet klimat. 

Resurser i form av tid, stressfri miljö och elevantal har betydelse i skapandet av en 

relation. Uppfattningarna visade också på att stöd i form av att hjälpa eleven tänka till 

och sätta ord på sin hälsa samt att komma med egna förslag på förändringar anses vara 

viktigt för hälsokommunikationen. Resultatet beskriver också skolsköterskornas 

uppfattningar kring sin kompetens samt de olika redskap som används i 

hälsokommunikationen.  

Implikation 

Skolsköterskans viktiga roll i det hälsopromotiva arbetet med barn bör uppmärksammas 

mer inom omvårdnadsforskningen. En fullskalig studie kring att kommunicera hälsa 

med barn kan ytterligare tydliggöra skolsköterskans arbete på området och vara en hjälp 

i att ta fram nya strategier för att nå framgång inom att kommunicera hälsa med barn. 

Även vidare forskning kring elevens uppfattningar av hälsokommunikationen skulle 

kunna bidra med givande resultat som kan användas i utbildningssyfte. Studiens resultat 

påvisar också behov av forskning inom de områden som ses som hinder för en god 

hälsokommunikation, exempelvis tidsbrist samt kommunikation med barn med annat 

modersmål eller annan kultur. Skolsköterskorna belyser också med sina uppfattningar 

hur viktig föräldern är för en framgångsrik hälsokommunikation. Vidare forskning inom 

området kan vara till hjälp för att utveckla metoder där skolsköterska och förälder 

arbetar gemensamt för att stärka barnets hälsokommunikativa förmåga. 
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Intervjuguide 

Intervjun inleds med att information ges om studien och det klargörs åter att deltagandet är frivilligt 

och att informanten kan avbryta när som helst utan att ge någon förklaring. Informanten får tillfälle att 

ställa frågor innan intervjun. Samtyckesformulär fylls i av informant och magisterstudenter innan 

intervjun startas.  

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

Vilken utbildning har du? 

Hur är elevhälsan organiserad på skolan där du arbetar? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Nyckelfrågor: 

Vad innebär hälsokommunikation med en elev i årskurs fyra för dig? 

Hur uppfattar du hälsosamtalen med elever i årskurs fyra? 

Hur underlättas hälsokommunikationen med elever i årskurs fyra? 

Vilka tankar har du kring hinder under hälsosamtalet med elever i årskurs fyra? 

Vilka tankar har du kring hur man hanterar eventuella svårigheter i kommunikationen under 

hälsosamtalen? 

Vilka tankar har du kring kommunikationen under ett lyckat hälsosamtal? 

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer om det? 

Vad menade du när du sa att ……? 

Avslutande frågor:  

Har du något du vill tillägga? 
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