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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Studier visar att skolsköterskan idag möter allt fler barn med psykisk 

ohälsa. Skolsköterskan har en central roll i att hjälpa barn med psykisk ohälsa. 

Skolsköterskor i tidigare studier upplevde frustration över att inte kunna hjälpa 

skolbarnen med psykisk ohälsa till ett bättre mående. Syfte: Syftet med studien var att 

beskriva skolsköterskors reflektioner av arbetet med psykisk ohälsa hos barn. Metod: 

Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Deltagarna valdes ut genom 

ändamålsurval. Åtta skolsköterskor intervjuades i studien. Till intervjuerna användes 

semi-strukturerade frågor. Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultat: Skolsköterskorna beskrev att de möter 

många olika typer av psykisk ohälsa och kommer i kontakt med barn på flertalet olika 

vis. Skolsköterskorna lyfte glädje och lycka som positiva aspekter när arbetet lyckades 

och ett barn började må bättre. Det framkom också känslor som frustration och 

maktlöshet när tiden eller resurserna inte räckte till för att hjälpa ett barn. Slutsats: 

Föreliggande studie visar att skolsköterskornas arbete med psykisk ohälsa är 

förtroendefullt med många positiva och givande aspekter. Samarbete med andra 

professioner och instanser är nyckeln till framgång i arbetet. Arbetet med barn som lider 

av psykisk ohälsa kan många gånger vara svårt och det är inte alltid som arbetet faller ut 

väl. Mer resurser och mer tid är två av sakerna som anses skulle underlätta 

skolsköterskans arbete. 

 

Nyckelord: Barn, kvalitativ innehållsanalys, psykisk hälsa, psykisk ohälsa, 

skolsköterska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: Studies show that the school nurse today face an increasing number of 

children with mental illness. The school nurse has a central role in helping children with 

mental illness. School nurses in previous studies experienced the frustration of not being 

able to help schoolchildren with mental illness to a better mood. Purpose: The purpose 

of this study was to describe the school nurses' reflections of working with mental 

health problems in children. Method: The study had a descriptive design with a 

qualitative approach. Participants were selected through appropriate selection. Eight 

school nurses were interviewed in the study. Semi-structured questions were used in the 

interwievs. The transcribed material was analyzed using content analysis.  

Main results: The school nurses said that they encounter many different types of 

mental illness and gets in contact with children in several different ways. The school 

nurses lifted the joy and happiness as positive aspects when the work was successful 

and the children began to feel better. It also emerged feelings of frustration and 

powerlessness when time and resources are not sufficient to help a child. Conclusion: 

The present study shows that school nurses work with mental health problems are 

trusting with many positive and rewarding aspects. Cooperation with other professions 

and institutions is the key to success at work. The work with children suffering from 

mental illness can often be difficult and it’s not always the work falls out well. More 

resources and more time are two of the things that would be considered to facilitate the 

school nurse's work. 

 

Keywords: children, mental health, mental health, qualitative content analysis, school 

nurse 
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1. Introduktion 
 
1.1 Psykisk ohälsa 
 
Psykisk ohälsa innebär inte detsamma som psykisk sjukdom, men kan även innefatta 

detta. Med psykisk ohälsa menas att välbefinnandet hos en person försämras. Psykisk 

ohälsa bland barn har ökat och fortsätter att öka. Den psykiska ohälsan kan vara allt från 

lindrig till svår i sin karaktär och påverkar den drabbades vardagsliv här i nuet, men kan 

också ha en stor inverkan på hur individen klarar framtida utmaningar som bland annat 

skolgång och utbildning (Socialstyrelsen 2013). En större ökning av den psykiska 

ohälsan har setts hos flickor (Clausson, Köhler och Berg 2008b; Skolverket 2014). 

Samhället som det ser ut idag tros ha stor inverkan på den ökade psykiska ohälsan bland 

barn. En stor del av barn som kommer från andra länder lider av psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen 2013). Psykisk ohälsa bidrar även till psykosomatisk ohälsa, såsom 

huvudvärk och magont. De fysiska symtomen ger möjlighet för omgivningen att 

uppmärksamma psykisk ohälsa hos barn (Pryjmachuk, Graham, Haddad & Tylee 2011; 

Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund 2012). 

Resursbrist ligger ofta till grund för att psykisk ohälsa inte upptäcks och att hjälpen inte 

når fram till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa (O’brien, Harvey, Howse, 

Reardon & Creswell 2016). Psykisk ohälsa kan leda till stigmatisering, isolering och 

diskriminering av människor och negativa attityder är vanligt förekommande gentemot 

detta (Orth-Gomér & Perski 2008). Kunskap minskar rädslan inför mötet med personer 

som lider av psykisk ohälsa (Ihalainen-Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen 

& Välimäki 2016). 

Det finns flertalet faktorer som har inverkan på psykiska hälsan hos en individ. Sociala, 

psykologiska och biologiska faktorer inverkar på måendet och påverkar tillsammans 

eller enskilt individens mående (Orth- Gomér & Perski 2008). Hur en människas hälsa 

påverkas på flera plan beskrivs av Lindblad och Lindgren (2009). Den fysiska, psykiska 

och den sociala delen påverkar alla varandra. Individens fysiska hälsa har att göra med 

bland annat gener och påverkan på utveckling. Den psykiska hälsan påverkas bland 

annat av hur svårigheter i livet hanteras och vad individen har för tidigare erfarenheter i 

livet. Den sociala delen är den omgivning individen lever i och påverkas av. Det handlar 

om familjen och andra människor kring individen och den delaktighet i det sociala 

sammanhanget en individ känner. Det handlar även om hur omgivningsfaktorer, som 

media och skola, vilka har olika stor inverkan på individen. Wiklund Gustin (2014) 
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betonar vikten av att inte glömma helheten när man möter en person som lider av 

psykisk ohälsa.  

 

1.2 Barn, ungdomar och psykisk ohälsa 

Att upptäcka psykisk ohälsa hos barn kan vara svårt. Barnet ger inte alltid samma 

uttryck för psykisk ohälsa som vuxna gör och tecknen kan vara svåra att tyda. Skillnad 

ses mellan pojkar och flickor. Flickor kan bli mer inåtvända, medan pojkar kan bli mer 

utåtagerande (Barnens rätt i samhället 2012; Läkemedelsboken 2014). Reaktionen på 

psykisk ohälsa hos barn beror på hur barnets självbild ser ut, vad barnet bär med sig för 

erfarenheter, men också hur rustat barnet är för att hantera de svårigheter man som 

människa stöter på i livet (Lindblad & Lindgren 2009). Barn lider ofta i tystnad, då de 

många gånger får utstå både mobbing och den stigmatisering det finns kring den 

psykiska ohälsan i dagens samhälle (Dam & Hall 2016). Det är av stor vikt att barnet får 

hjälp till ett bättre mående för att motverka problem i vuxen ålder, relaterade till den 

psykiska ohälsan (Socialstyrelsen 2013). Enligt barnkonventionen och barnens 

rättigheter (2009) har alla barn rätt till sjukvård, god hälsa och en skälig 

levnadsstandard. Barnen har även rätt att få sina behov tillgodosedda av sin 

vårdnadshavare, såsom behov inom utveckling, uppfostran och skolgång. Barn har rätt 

att få framföra sina åsikter och att vara med i beslut som gäller barnet själv. Barn pratar 

eller berättar inte alltid om sitt psykiska mående för familj eller vänner (Motlagh et. al. 

2016). Det är viktigt att komma ihåg att det tar tid för barn som lider av psykisk ohälsa 

att öppna sig, då de ofta inte litar på vuxna. Detta beroende på vad för erfarenheter de 

har sedan tidigare (Barnens rätt i samhället 2014).  I en studie av Simonds, Pons, Stone, 

Warren och John (2014) ansåg ungdomarna att föräldrarna inte var empatiska och hade 

förståelse för problemen. Många upplever svårigheter med att prata med föräldrar om 

sina problem. Två tidigare studier av DeSocio, Stember och Schrinsky (2006) och 

Janiece, Stember och Schrinsky (2006) lyfter dock vikten av att lyfta ämnet för att skapa 

förståelse och få fler att tala kring psykisk ohälsa. Att lyfta ämnet bland barn och 

ungdomar skapar diskussion och gör det mer accepterat att få må dåligt ibland. Genom 

att lyfta ämnet vågar också fler söka hjälp för sina problem. Detta har visat sig ha god 

effekt.  

Den stigmatisering kring psykisk ohälsa som förekommer bland ungdomar kan kopplas 

till den stereotypa syn en del ungdomar har kring psykisk ohälsa. Egenskaper som 
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personer som lider av psykisk ohälsa ansågs ha var galenskap och oberäknelighet. 

Många ungdomar ansåg att medias bild av psykisk ohälsa bidrog till stigmatisering 

kring detta. Ungdomarna beskrev även egna erfarenheter av psykisk ohälsa och 

erfarenheter de fått genom psykisk ohälsa hos sina närstående. Det framkom att det i 

samband med psykisk ohälsa hos närstående uppkom en oro för att själv drabbas av 

psykisk ohälsa (Chisholm, Patterson, Greenfield, Turner & Birchwood 2016). 

1.3 Orsaker till psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 

Det finns flera faktorer som spelar in i om ett barn utvecklar psykisk ohälsa eller inte 

och långt ifrån alla barn som har dessa faktorer kring sig drabbas av psykisk ohälsa. 

Exempel på faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är 

vanvård, negativ kritik, konflikter inom familjen, anknytningsstörning, dåliga 

ekonomiska förhållanden, brist på social förmåga och ärftlighet. Dessa bidragande 

faktorer finns alltså inom många olika områden (Von Knorring 2012). En studie av 

Midgley et. al. (2016) beskrev vad ungdomar hade för olika syn på orsakerna till varför 

de drabbats av psykisk ohälsa och många hade ingen förståelse alls kring detta. Det är 

ofta svårt att sätta ord på orsaken till problemet och det kan ta tid innan förståelse 

skapas kring varför just de själva drabbats. De troliga bidragande orsakerna som 

ungdomarna lyfte var bland annat våld i hemmet, mobbing, verbal utsatthet, sjukdom 

hos föräldrarna, stress och höga krav (Midgley et. al. 2016). Mobbing kan ske på flera 

olika plan, som verbal och fysisk mobbing. Mobbing har blivit ett vanligt fenomen på 

internet där inlägg och foton läggs ut. Ungdomar beskriver att mobbing har negativ 

inverkan på hälsan och att elever reagerar på mobbing med bland annat nedstämdhet 

(Hellström, Persson och Hagqvist 2015). 

1.4 Föräldrar och familj  

Många föräldrar till barn som lider av psykisk ohälsa skuldbelägger sig själva när de får 

vetskap om sitt barns psykisk mående. Detta efter att den första chocken släppt (Hughes 

et. al. 2015). Känslor som skuld, sorg och maktlöshet är vanligt bland föräldrar till dessa 

barn. De negativa känslorna uppkommer då föräldrarna inte har kunskapen att hjälpa sitt 

barn och inte känner delaktighet i vården kring barnet. Att känna delaktighet och hitta 

ett bra samarbete med vårdgivare bidrar till att minska dessa känslor hos föräldrarna. 

Föräldrarna behöver stöd i situationen för att kunna hjälpa sitt barn (Andershed, 

Ewertzon & Johansson 2016). Många föräldrar känner skuld över att de inte förstått och 
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sett att just deras barn mår psykiskt dåligt. Det är som vårdpersonal viktigt att få 

föräldrarna att känna sig bekräftade och sedda i dessa möten (Syrén & Lützen 2012). 

Föräldrar har ibland svårigheter att lyfta oron över sitt barns hälsa. Detta då föräldrar 

ibland upplever att förståelsen för deras oro, samt engagemanget hos 

sjukvårdspersonalen kring barnets mående brister. Föräldrarna blundar också ibland för 

problemet och behovet av hjälp till barnet (Ryan och Salisbury 2012). Föräldrar 

upplever också mycket positiva möten med personal involverade i barnets vård. En stor 

del i att mötet med vården ska bli positivt är när föräldrarna själv känner att de kan och 

får bidra med den kunskap de har kring barnet, samt när de känner att de får insikt i vad 

som sker kring barnet och känner delaktighet i mötet med vården (Andershed et. al. 

2016; Syrén & Lützen 2012). En studie av Fikrije och Pajalic (2014) beskriver att 

samarbetet med föräldrarna framförallt är viktigt hos barn i låg- och mellanstadiet. 

Barnets psykiska ohälsa skapar oro och rädsla hos föräldrar, vilket har negativ inverkan 

och gör att de inte kan stödja sitt barn i den utsträckning de önskar. Föräldrarnas 

tidigare upplevelser och nuvarande situation påverkar hur de hanterar svårigheterna 

(Syrén & Lützen 2012). Föräldrarna drar sig ofta tillbaka från sociala sammanhang på 

grund av den stigmatisering som fanns kring psykisk ohälsa i samhället (Hughes et. al. 

2015). Stigmatisering kan också förekomma i hemmet, där både föräldrar och syskon 

kan behandla den familjemedlem som lider av psykisk ohälsa annorlunda. 

Stigmatisering är mindre vanligt hos de familjer som upplevt psykisk ohälsa hos en 

närstående tidigare och har kunskapen vad det handlar om (Moses 2010). Föräldrarnas 

beteende kring barnets ohälsa kan leda till självstigmatisering hos barnet (Kaushik, 

Kostaki & Kyriakopoulos 2016). Det är viktigt att förstå att psykisk ohälsa hos en 

familjemedlem påverkar hela familjens mående. Syskon får ofta mindre tid av 

föräldrarna och får även de ta ett stort ansvar kring det sjuka syskonet (Andershed et. al. 

2016; Hughes et. al. 2015; Syrén & Lützen 2012). Situationen kan också vara omvänd 

att barnet drabbas av psykisk ohälsa som är relaterad till familjesituationen, vilket kan 

ge negativa konsekvenser för barnets skolgång och framtid. Detta kan exempelvis 

handla om att ha en psykiskt sjuk förälder, förälder med missbruk eller på annat sätt 

svårt sjuk familjemedlem (Berg, Bäck, Vinnerljung & Hjern 2016; Dam & Hall 2016; 

Giannakopoulos et. al. 2009; Griffiths, Norris, Stallard & Matthews 2012; Morris, 

Martini & Preen 2016).  
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1.5 Barnet och skolan 

Att börja skolan är en stor förändring och upplevelsen kring det nya kan skapa psykisk 

ohälsa hos barnet (Tatlow-Golden, O’Farrelly, Booth, & Doyle 2016). Skolan har en 

viktig uppgift och också en möjlighet att nå barn och ungdomar som drabbats av 

psykisk ohälsa och hjälpa dem (Orth-Gomér 2009). Enligt Skollagen (2010:800) har 

alla barn rätt till utbildning. Prestationer i skolan och barnets psykiska hälsa hänger tätt 

ihop och påverkar varandra, vilket gör att skolan har en stor och viktig uppgift i att 

hjälpa barn som lider av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2014). Skolan arbetar med att 

minska risken för att beteende- och känslomässiga problem ska uppkomma hos barnet. 

Detta gör skolan genom att arbeta med den kunskapsmässiga utvecklingen hos barnet, 

vilket i sin tur ökar barnets självkänsla. Skolan arbetar även med den sociala delen och 

ger barnet social kompetens. En stor del av skolans arbete är att uppmärksamma 

mobbing och kränkande behandling bland barn och motverka att detta uppkommer (Von 

Knorring 2012). Skolan ska arbeta med trygghet för barnet och hjälpa de som är utsatta 

till en tryggare vardag. Barn som behöver åtgärder av olika slag ska få detta insatt. 

Skolan ska arbeta för att eleverna ska känna trivsel i skolan (Skolverket 2016). Skolan 

är ett bra ställe att lyfta problemen med psykisk ohälsa, samt att arbeta förebyggande 

inom området ansåg skolsköterskorna i en studie av Pryjmachuck, Graham, Haddad och 

Tylee (2011). Brist på samarbete mellan olika yrkesgrupper, samt bristande tillgång på 

stöd i mötet med barn som upplever psykisk ohälsa var ett problem som lyftes i en 

tidigare studie av Valliéres- Nõel, Garcon, Rosmus, Goulnik och Lavonie- Tremblay 

(2016). Lärarna i en tidigare studie av Todd et. al. (2015) ansåg att psykisk ohälsa var 

ett problem bland elever i skolan idag. Lärare beskrev att de hade en del av ansvaret för 

att hantera detta på skolan, men tryckte samtidigt på föräldrarnas och samhällets del i 

arbetet med detta. Det är vikt att ha miljön kring barnet utanför skolan i beaktande i 

arbetet med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Helseth och Misvær (2010) lyfter 

betydelsen av vänner och motverkande av utanförskap, som båda har en stark inverkan 

på barnets livskvalitet. Eleverna i två studier av Puolakka, Kiikkala, Haapasalo-Pesu 

och Paavilainen (2011) och Puolakka, Konu, Kiikkala och Paavilainen (2014) upplevde 

att läraren hade stor betydelse för deras psykiska välbefinnande på skolan. Att läraren är 

på samma plan som eleven och låter elever vara delaktiga i skolan var av betydelse för 

elevernas mående. Läraren var också den närmast eleverna som kunde uppmärksamma 

psykisk ohälsa hos eleverna.  
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1.6 Skolsköterskan och elevhälsan  

Skolsköterskans arbete med barn som lider av psykisk ohälsa är mycket viktigt (Platt 

2014; Skolverket 2013). Skolsköterskan ska uppmärksamma om insatser behöver sättas 

in för främjande av elevers psykiska hälsa. Skolsköterskan har även en viktig uppgift 

med samverkan i sitt arbete (Socialstyrelsen 2013). Enligt skollagen (2010:800) är det 

en del av elevhälsovårdens uppgift att upptäcka psykisk ohälsa. Detta sker i samarbete 

med de övriga professionerna som arbetar runt barnet. Det är av största vikt att ha 

kunskap om psykisk ohälsa som skolsköterska för att kunna arbeta hälsofrämjande, 

identifiera problem och sätta in hjälp i tid (Socialstyrelsen 2004, 2009). Skolverket 

(2013) beskriver att elevhälsans arbete sker tillsammans med olika professioner som 

skolsköterska, skolkurator och skolläkare. Elevhälsan ska arbeta med helheten och se 

hälsan ur flera perspektiv. Elevhälsan arbete är hälsofrämjande och ska förebygga 

ohälsa. Arbetet med psykisk ohälsa tar upp en stor del av skolsköterskornas tid 

(Haddad, Butler & Tylee 2010). Skolsköterskorna i studier av Clausson, Pettersson och 

Berg (2003) och Clausson, Köhler och Berg (2008a) upplevde svårigheter med att 

dokumentera psykisk ohälsa i journalen. Särskilt kring familje- och skolrelaterade 

problem. Detta med rädsla för att det som skrevs skulle misstolkas och ha negativ 

påverkan på barnets framtid. Ofta skrevs lösa lappar eller så fördes informationen vidare 

muntligt till berörda parter.  

Skoleleverna i en studie av Mäenpää, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2007) beskrev att 

kontakten med skolsköterskan kändes naturlig, men att det i mötet kunde saknas djupare 

frågor som rör barnets hemsituation och familjeförhållanden. Det beskrevs vidare att 

familjen var av stor betydelse för hur barnet klarade sin skolsituation. Skoleleverna 

önskade att skolsköterskan var på plats i skolan större del av tiden.  

1.7 Teoretisk anknytning 

Enligt omvårdnads teoretiker Joyce Travelbee så sker omvårdnaden genom en 

mellanmänsklig interaktion. Travelbees omvårdnadsmodell är en interaktionsmodell, 

som beskriver interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Alla människor har en 

subjektiv upplevelse av hälsa och lidande. Familj och kultur är av betydelse för hur en 

individ uppfattar sitt mående. Centralt i omvårdnadsteorin är hoppet. För att inte tappa 

hoppet om förbättring är det viktigt som individ att ha känslan av att betyda något. 

Tilliten är också central i detta, då individen genom tillit vet att hjälp finns att få om 
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behov finns. I Travelbees omvårdnadsteori utgår mötet från att bygga upp en 

mellanmänsklig relation, vilket betyder att de roller som från början av mötet existerar 

suddas ut. Mötet sker då mellan två individer. Det mellanmänskliga mötet sker i fem 

faser. I den första fasen möts sjuksköterska och patient. I den andra fasen ska 

identiteterna växa fram och de roller som fanns med i bilden under det första steget ska 

suddas ut. I det tredje steget ska förståelse för tankar och känslor ha en central roll, 

vilket syftar till den empatiska delen i mötet. I det fjärde steget visas omtanke och 

engagemang för individen, vilket belyser den sympatiska delen. I det femte och sista 

steget hjälper sjuksköterskan patienten och visar i mötet förståelse för patienten och 

dess situation. Sjuksköterskan kan använda sig själv terapeutiskt i mötet, genom att vara 

medveten om sitt eget beteende i interaktion med patienten. Kommunikation är en 

viktig del och är vårt sätt att belysa de tankar och känslor vi har både verbalt och icke-

verbalt till andra (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006; Travelbee 2001). 

1.8 Problemformulering 

Studier visar att skolsköterskan idag möter allt fler barn med psykisk ohälsa och att 

skolsköterskan kan uppleva det svårt att veta hur informationen som framkommer i 

samtal med barn ska hanteras, bland annat i dokumentationen kring mötet med barnet. 

Skolsköterskan har en central roll i att identifiera psykisk ohälsa och hjälpa barnet till 

ett bättre mående. Skolsköterskor i tidigare studier upplevde frustration över att inte 

kunna hjälpa skolbarnen med psykisk ohälsa till ett bättre mående. Det är av stor vikt att 

ta reda på hur arbetet med barn som upplever psykisk ohälsa upplevs för att öka 

kunskapen och förbättra framtida arbete inom detta område. Det finns forskning kring 

psykisk ohälsa hos barn utförd både i Sverige och internationellt, men det behövs mer.  

Forskning behövs för att kunna hjälpa de barn och ungdomar som redan lider av psykisk 

ohälsa till ett bättre mående och en ljusare framtid. Skolverket (2014) beskriver att det 

behövs mer forskning inom barns hälsa i åldrarna sex till tretton år.  

Kunskapen som framkommer i studien kan eventuellt användas för att motverka 

framtida psykisk ohälsa, genom hälsofrämjande arbete inom området. Den ökade 

kunskapen inom området kan bidra till att underlätta skolsköterskors arbete med psykisk 

ohälsa hos barn. Detta kan ur ett samhällsperspektiv eventuellt bidra till att samhällets 

kostnader sjunker för vård av människor som lider av psykisk ohälsa i framtiden. 
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1.9 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva skolsköterskors reflektioner av arbetet med 

psykisk ohälsa hos barn. 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2012). 

2.2 Urvalsmetod 

Urvalet till studien gjordes med hjälp av ändamålsurval, vilket innebär att författaren 

själv väljer ut de deltagare som anses vara mest informativa för att få svar på studiens 

syfte (Polit & Beck 2012). Då författaren har valt ändamålsurval som metod för att få 

deltagare till studien, så gör eventuellt bortfall ingen märkbar skillnad för resultatet. 

Deltagarna behövde inte arbeta på olika skolor, men för att få fler perspektiv på 

reflektioner kring arbetet var detta att föredra. Alla deltagare som kom att medverka i 

studien arbetade på olika skolor. Alla deltagare i studien valdes ut enligt 

inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha minst 1 års 

arbetslivserfarenhet av skolsköterskeyrket. De skulle ha en relevant utbildning för 

arbetet som skolsköterska, såsom barnsjuksköterska eller distriktssköterska. De skulle 

även ha erfarenhet av att arbeta med och möta barn med psykisk ohälsa. Med erfarenhet 

menar författaren att deltagaren skulle ha kommit i kontakt med psykisk ohälsa hos barn 

genom sitt arbete.  

2.3 Undersökningsgrupp 

I studien deltog åtta skolsköterskor från lika många grundskolor i en kommun i 

Mellansverige. Sju av skolsköterskorna hade distriktssköterskeutbildning och en var 

utbildad barnsjuksköterska. Skolsköterskorna var alla kvinnor. Medelåldern var 54,5 år.  

De hade mellan 2 till 28 års erfarenhet av att arbeta som skolsköterska (medelvärde 

10,75 år). Alla hade kommit i kontakt med psykisk ohälsa hos barn genom sitt arbete 

som skolsköterska. Tre av deltagarna hade tidigare erfarenhet av att arbeta med psykisk 

ohälsa. Detta genom arbete på barnavårdscentralen, barnkliniken, samt akuten. Alla 

deltagare har genom sitt arbete inom hälso- och sjukvården kommit i kontakt med barn 

som lider av psykisk ohälsa. Deltagarna arbetade med barn i åldrarna sex till femton år. 



 

9 
 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med deltagarna. Författaren utgick från en 

intervjuguide med öppna frågor inom valt område, som konstruerades inför studiens 

genomförande baserat på studiens syfte. De öppna frågorna gav deltagarna möjlighet at 

lyfta de detaljer de ansåg vara betydelsefulla i frågan ur deras perspektiv (Kvale & 

Brinkmann 2014; Polit & Beck 2012). Detta gav deltagarna möjlighet att prata fritt och 

reflekterande kring de frågor som ställdes (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuerna 

spelades in med digital ljudinspelning. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas 

respektive arbetsplats, efter deltagarnas önskemål. Intervjun påbörjades med 

bakgrundsfrågor till deltagaren. Dessa handlade om ålder, antal arbetade år som 

specialistsjuksköterska, antal år som skolsköterska och tidigare erfarenhet inom området 

psykisk ohälsa. Därefter ställdes de öppna frågorna. Frågorna berörde skolsköterskans 

reflektioner av att arbeta med barn som lider av psykisk ohälsa, men även deras 

reflektioner över mötet med dessa barn. Exempel på frågor som ställdes var; Kan du 

berätta om ditt möte med barn som upplever psykisk ohälsa? och Kan du berätta om ditt 

arbete med att hjälpa barn med psykisk ohälsa? För att ytterligare fördjupa och få mer 

detaljerade svar, ställdes följdfrågor som t.ex. Kan du ge något exempel? Kan du berätta 

mer kring det? och Kan du förklara närmare vad du menar? till deltagaren om så 

behövdes (Polit & Beck 2012). 

2.5 Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen över skolsköterskorna på de kommunala skolorna i en mellansvensk 

kommun kontaktades via brev och över telefon. Grundlig information gavs angående 

studien och dess syfte. Verksamhetschefen fick därefter ta ställning till godkännande av 

att författaren tog kontakt med skolsköterskor för eventuellt deltagande i studien. 

Författaren till studien bad verksamhetschefen om hjälp med att identifiera deltagare 

som uppfyllde inklusionskriterierna till studien, samt kontaktuppgifter till deltagarna. 

Verksamhetschefen förmedlade kontaktuppgifterna till de eventuella deltagarna till 

författaren. Författaren kontaktade därefter de sju deltagare, som anmält sitt intresse, via 

mail med information om studien samt förfrågan om eventuellt deltagande i studien. En 

deltagare valde att hoppa av studien innan intervjun genomfördes. Verksamhetschefen 

kontaktades ytterligare en gång för att få fler namn på eventuella deltagare till studien. 

Ytterligare två deltagare anmälde sitt intresse för att delta, vilket verksamhetschefen 

förmedlade till författaren. Författaren kontaktade dessa två via mail med information 
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om studien. Tid för intervju bokades in. Informerat samtycke samlades in. En 

provintervju genomfördes innan studiens påbörjande för att se att frågorna var 

formulerade så att de förstods av deltagarna och gav svar på studiens syfte. Detta för att 

få bästa möjliga resultat av intervjuerna (Polit & Beck 2012). Provintervjun kom att 

inkluderas i studien. Intervjuerna genomfördes under mars till maj månad 2016. 

Intervjuerna varade mellan 11 och 41 minuter (medelvärde 22 minuter). 

2.6 Dataanalys 

Efter intervjuerna med deltagarna transkriberades de digitalt inspelade intervjuerna av 

författaren. Det transkriberade materialet bearbetades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys, enligt Graneheim och Lundman (2004). Författaren läste igenom 

materialet noggrant flertalet gånger för att få en helhet av innehållet i materialet. 

Därefter identifierades meningsbärande enheter som svarade på syftet. Detta innebar att 

författaren utgick från frågeställningen och plockade ut stycken, meningar och ord ur 

materialet som besvarade syftet. Nästa steg var att kondensera de meningsbärande 

enheterna, genom att korta ner texten. Detta utan att förlora innebörden i meningen. 

Efter kondensering kodades de meningsbärande enheterna. Kod kan definieras som en 

etikett. Koden ska kunna kopplas till att förstå innehållet i den meningsbärande enheten, 

samt i texten. Författaren undersökte om det fanns likheter och olikheter mellan koderna 

och sorterade koderna därefter. Efter sortering av koderna så bildades subkategorier. 

Subkategorierna bildades och sorterades in under fyra olika kategorier (Graneheim & 

Lundman 2004). Exempel på analysprocessen presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

…och är det att vi 
känner att det här 
barnet mår väldigt 
dåligt då säger jag 
att då får jag 
kontakta dina 
föräldrar. 

Om barnet mår 
väldigt dåligt 
säger jag att jag 
kontaktar dina 
föräldrar. 

 

Föräldrakontakt 
om barnet mår 
väldigt dåligt. 

 

 

 

Samarbete 
med 
barnens 
föräldrar. 

Samarbete med 
olika 
professioner, 
instanser och 
föräldrar. 

Och sen är det ju 
min uppgift också 
att hänvisa dom 
till rätt 
instans…eller ja 

det är min 
uppgift att 
hänvisa dom till 
rätt instans. 

Slussa vidare 
till rätt instans. 

Arbetet 
med att 
slussa 
barnet 
vidare för 
rätt hjälp. 

Tillvägagångssätt 
i arbetet med 
barn som lider av 
psykisk ohälsa 

 

men….ehm….om 
man tänker på ett 
barn där man 
uppenbar… 
känner 
oro..ehh…så då 
har jag nog ett 
samtal med barnet 

Barn där man 
uppenbart 
känner oro har 
jag ett samtal 
med. 

Samtal med 
barnet vid oro. 

Bygga upp 
ett 
förtroende. 

 

Tillvägagångssätt 
i arbetet med 
barn som lider av 
psykisk ohälsa 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor har hafts i 

beaktande inför denna studie. I denna beskrivs att forskning som berör individens hälsa 

ska prövas av forskningsetiska rådet. Dock omfattas inte examensarbeten på avancerad 

nivå av detta. Författaren till föreliggande studie har i samråd med handledare kommit 

fram till att forskningsetisk ansökan inte är nödvändig, då studien inte utsätter 

deltagarna för psykisk eller fysiskt lidande. Studien är utförd med respekt för de 

deltagande och deras mänskliga rättigheter. 

Forskningsetiska överväganden gjordes enligt Polit och Beck (2012) och enligt dem 

finns tre principer att ha i beaktande. Den första principen är godhetsprincipen. Den 
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andra är autonomiprincipen och den tredje är rättviseprincipen. Författaren till studien 

har tagit dessa områden i beaktande i sitt utformande av denna studie.  

Utförlig information gavs till verksamhetschef för dennes godkännande av att tillfråga 

de tilltänkta deltagarna. Enligt Polit och Beck (2012) ska alla eventuella deltagare ges 

möjlighet att delta i studien. Till föreliggande studie gav författaren verksamhetschefen 

uppdraget att förmedla information till alla skolsköterskor för att sedan förmedla 

uppgifter till författaren till de som anmält sitt intresse till studien.  

Alla deltagare i föreliggande studie gavs utförlig information både skriftligt och i vissa 

fall muntligt. Detta för att ge deltagaren en möjlighet att ta del av informationen och 

skapa sig en egen uppfattning kring studien och det frivilliga deltagandet i studien. 

Informerat samtycke krävdes för deltagande. Deltagarna har rättighet att dra tillbaka sitt 

samtycke till att delta i studien under hela studiens gång (Polit & Beck 2012).  

Det är viktigt att ha med i beaktande att studien inte ska leda till skada eller obehag för 

den deltagande. Studien ska bidra med material som inte kan fås på annat vis (Polit & 

Beck 2012). Deltagarna i föreliggande studie har alla unik erfarenhet och har genom sitt 

deltagande låtit författaren ta del av sina reflektioner och erfarenheter av sitt arbete. 

Kunskap som författaren inte fått utan deltagarnas hjälp. Deltagarna informerades också 

om ungefärlig tidsåtgång för intervjun. Deltagarna hade rätt att inte svara på frågorna 

vid intervjutillfället och hade även rätt att ställa frågor till den som intervjuade (Polit & 

Beck 2012). Författaren till föreliggande studie har varit noga med att svara på frågor 

kring studien under intervjutillfällena för att undvika att missförstånd av olika slag 

skulle uppstå. Inga obehöriga hade tillgång till materialet som intervjuerna gav.  

Allt material behandlades konfidentiellt (Polit & Beck 2012). Författaren till studien har 

innan studiens påbörjande informerat deltagarna om behandlingen av materialet till 

studien och har förvarat materialet inlåst under studiens genomförande. Allt material 

avkodades så att ingen deltagare skulle kunna identifieras. Efter studiens genomförande 

och examensarbetets godkännande kommer materialet att raderas och förstöras.  

Då innehållet i intervjuerna delvis var av känslig karaktär och kunde väcka tankar och 

känslor hos deltagarna, så stannade författaren kvar efter intervjuerna om deltagarna 

ville samtala efter intervjuns genomförande. Risk inför studien fanns att informanterna 

skulle öppna sig och berätta mer kring ämnet än vad de tänkt sig. Skulle detta ske hade 

deltagarna möjlighet att kontakta författaren och dra sig ur studien. Om deltagarna valde 
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Kategori 1:
Det dagliga arbetet 
med psykisk ohälsa 

hos barn

Olika typer av 
psykisk ohälsa som 

skolsköterskan möter 
och dess orsaker

Positiva och givande 
aspekter i arbetet 

med psykisk ohälsa 

Faktorer som skulle 
underlätta arbetet 
med psykisk ohälsa 

hos barn

Hur skolsköterskan 
kommer i kontakt 

med psykisk ohälsa 
hos barn

Kategori 2:
Tillvägagångssätt i 

arbetet med barn som 
lider av psykisk ohälsa

Bygga upp ett 
förtroende

Tar in olika 
perspektiv för en 
samlad bild av 

barnets psykiska 
ohälsa

Arbetet med att 
slussa barnet vidare 

för rätt hjälp

att berätta något som de inte ville skulle framkomma i studien, har författaren 

respekterat detta i sitt arbete med materialet. Verksamhetschef och deltagare har 

informerats om att de kommer att få ta av resultatet av föreliggande studie efter dess 

godkännande.  

3. Resultat 

Utifrån analysen av data framkom fyra olika kategorier som var Det dagliga arbete med 

psykisk ohälsa hos barn, Tillvägagångssätt vid arbetet med barn som lider av psykisk 

ohälsa, Samarbete med olika professioner, instanser och föräldrar, samt Svårigheter i 

arbetet med psykisk ohälsa hos barn. Till dessa kategorier framkom tolvsubkategorier 

som presenteras i Figur 1. 

 

 

 

 

 

Figur 1, Kategorier och underkategorier 

 

Kategori 3:
Samarbete med olika 

professioner, instanser 
och föräldrar

Samarbetet med 
teamet kring 

eleverna på skolan

Samarbete med 
socialtjänsten

Samarbete med 
barnens föräldrar

Kategori 4:
Svårigheter i arbetet 

med psykisk ohälsa hos 
barn

Då stödet inte räcker 
till 

Barnets liv utanför 
skolan och samhällets 

påverkan
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3.1 Det dagliga arbetet med psykisk ohälsa hos barn 

Under denna kategori framkom fyra subkategorier Olika typer av psykisk ohälsa som 

skolsköterskan möter och dess orsaker, Positiva och givande aspekter i arbetet med 

psykisk ohälsa, Faktorer som skulle underlätta arbetet med psykisk ohälsa hos barn och 

Hur skolsköterskan kommer i kontakt med psykisk ohälsa hos barn. Dessa beskriver 

skolsköterskans reflektioner och upplevelser kring mötet med barn som lider av psykisk 

ohälsa, samt vilka typer av psykisk ohälsa hos barn som skolsköterskan möter i det 

dagliga arbetet. Vad det finns för aspekter i arbetet som kan ses som givande och 

positiva i arbetet med psykisk ohälsa, samt vad som skulle underlätta skolsköterskans 

dagliga arbete med barn som lider av psykisk ohälsa. 

3.1.1 Olika typer av psykisk ohälsa som skolsköterskan möter och dess orsaker 

Det framkom av skolsköterskornas beskrivningar att arbetet med psykisk ohälsa är 

mycket komplext. Det beskrevs att det finns en stor bredd på typer av psykisk ohälsa. 

Skolsköterskorna lyfte alltifrån lindrigare psykisk ohälsa som ångest och oro till svårare 

psykisk ohälsa som självskadebeteende, suicidtankar eller en psykisk sjukdom som 

debuterar i tonåren. Det som också framkom av skolsköterskornas reflektioner och 

upplevelser var mobbade barn, sexuellt utsatta barn och ensamkommande barn som 

mådde psykisk dåligt. Ett ytterligare område som skolsköterskorna kom i kontakt med 

var skolvägrande barn. Detta beskrevs av skolsköterskorna som ett mycket stort 

problem, som de stod handfallna inför trots riktlinjer att arbeta efter. Skolsköterskorna 

lyfte problematiken med att ingen hade mandat att gå in i situationen och göra något och 

där skolsköterskorna och föräldrarna var lika förtvivlade över situationen. 

Det beskrevs att många barn hade föräldrar som mådde dåligt och inte orkade hela 

vägen, vilket hade en negativ inverkan på barnens psykiska mående. Dessa barn fick 

ibland inte sina grundläggande behov tillgodosedda. Barn med psykisk ohälsa 

upplevdes ofta inte ha en bra grundomsorg. Under intervjuerna framkom också att 

skolsköterskorna uppfattade att det var brist på vardagsstruktur hemifrån, som många 

gånger var anledning till psykisk ohälsa hos barn. Det framgick av skolsköterskornas 

beskrivningar hur barn som påbörjade skolan mådde psykiskt dåligt över den övergång 

som de gick igenom, då de gick från förskolan till skolvärlden. Vilken inverkan denna 

övergång fick berodde mycket på hur förberett barnet blivit av sina föräldrar. Kraven för 

större barn beskrevs höga både från skolan och från barnet själv. Det framkom även att 
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deltagarna upplevde att många barn kände otillräcklighet. Svårigheter att koncentrera 

sig och svårigheter med undervisning i grupp framkom också. Detta var bidragande 

faktorer till psykisk ohälsa. I intervjuerna lyftes stress som ett stort problem idag, vilket 

bidrog till försämrat psykiskt mående. Många barn levde med föräldrar som hade ett 

aktivt missbruk, psykisk sjukdom hos förälder eller på annat vis trasiga 

familjeförhållanden. Tidsbrist och brist på kvalitetstid med föräldrar var också 

bidragande faktorer till psykisk ohälsa. Skolsköterskorna som intervjuades lyfte 

problematik med att upptäcka barn som lider av psykisk ohälsa. 

3.1.2 Positiva och givande aspekter i arbetet med psykisk ohälsa  

Att hjälpa ett barn beskrevs i intervjuerna som mycket glädjefyllt. Det beskrevs vidare 

att samtalen med barn gav mycket positivt. Detta då man lärde sig saker om barnen, 

men också om sig själv. Det uttrycktes också av skolsköterskorna att det var skönt när 

man kände att man nådde fram till elever. Arbetet beskrevs som levande där ingen dag 

var den andra lik. Även det stora kontaktnätet och samarbetet med alla professioner 

beskrevs som givande och roligt. En skolsköterska lyfte sin fascination över de olika 

professionerna på skolan, som också var ett oerhört stort stöd för barnet i arbetet med 

psykisk ohälsa. Det som också beskrevs som positivt i mötet med elever var att 

skolsköterskorna upplevde att de flesta elever tyckte det kändes bra att gå till 

skolsköterskan.  

I övervägande delen av beskrivningarna lyftes känslan av lycka och glädje över att 

kunna hjälpa ett barn till ett bättre mående. Skolsköterskorna beskrev också glädjen av 

att känna delaktighet och finna lösningar i arbetet med psykisk ohälsa hos barn. Att 

kunna göra saker för elever som egentligen inte var så stora, men som hade stor 

betydelse för eleven i slutändan.  

”Ja när det går bra känner man ju fantastisk lycka. Den är obeskrivlig. Man ser på 

flickor som skurit sig…bara efter nåt år blommar upp och man vet att man varit 

delaktig i den processen”. 

Även glädjen över att hitta ”adressen” på problemet beskrevs, samt glädjen och lyckan 

då man såg ett barn började må bättre efter att ha haft det svårt. Det framkom att det 

kunde kännas tungt när vissa åtgärder utfördes, som en Socialtjänstanmälan, men att det 

var viktigt att komma ihåg att det var för barnets bästa detta gjordes. Vidare beskrev 
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deltagarna lyckan av att se när barnet kom tillbaka till skolan med ett bättre mående och 

hade växt som person.  

3.1.3 Faktorer som skulle underlätta arbetet med psykisk ohälsa hos barn 

Saker som lyftes i intervjuerna som skulle underlätta för deras arbete med psykisk 

ohälsa hos barn var bland annat fler kuratorer. Bristen på kuratorer och bristen på 

samtalsstöd av kurator lyftes i alla intervjuer. Skolsköterskorna berättade att de kunde 

ha samtal med barnet trots att de inte hade rätt utbildning för samtalsstöd, men att de 

ändå kunde förstå och se barnets behov. De berättade att om barnet var i behov av 

professionellt samtalsstöd, så behövdes en kurator kopplas in. 

 

”…så har ju dom andra saker som dom tittar på som vi inte riktigt kanske alltid 

uppmärksammar och förstår heller”.  

 

Kuratorerna som fanns kopplade till skolan arbetade ofta på flera olika skolor, vilket 

enligt skolsköterskorna innebar att tiderna att erbjuda barn som behövde samtalsstöd var 

begränsade. Önskvärt hade, enligt skolsköterskorna, varit att ha en kurator på plats på 

skolan. Detta skulle ge eleverna möjlighet att besöka skolkuratorn när de kände att de 

hade behov av det. Även önskemål om fler skolpsykologer som kunde ge behandling 

framkom. Skolsköterskorna hade reflekterat över att det skulle underlätta om de gick ut 

i klasserna och pratade om psykosocial ohälsa och om känslor överlag. Vad man som 

människa kan ha för känslor och vad dessa känslor kunde bero på. Andra saker som 

framkom i skolsköterskornas berättelser var att mer handledning i arbetet skulle 

underlätta för deras arbetssituation. Handledning där de ges möjlighet att reflektera över 

arbetet i ett organiserat samtal. Några av skolsköterskorna beskrev att arbetet som 

skolsköterska var ensamt när det kom till beslut, då besluten ofta togs av skolsköterskan 

själv. Det skulle även underlätta med en mer naturlig kontakt mellan 

skolsköterskekollegor om de arbetade på samma arbetsplats, men att det var svårt när 

alla var placerade på olika skolor upplevde skolsköterskorna. Det framkom dock att de 

trots detta har ett mycket bra stöd av varandra. 

 

3.1.4 Hur skolsköterskan kommer i kontakt med psykisk ohälsa hos barn 

Det beskrevs av skolsköterskorna att de kom i kontakt med barn som lider av psykisk 

ohälsa genom flertalet olika vägar. Barnet kunde komma på spontanbesök till 
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mottagningen. Ibland uppmärksammade personal på skolan att barnet mådde dåligt och 

tog kontakt med dem angående detta. Det framkom även i skolsköterskornas berättelser 

att sociala svårigheter, koncentrationssvårigheter och neuropsykiatriska besvär kunde 

leda till att pedagoger bad dem ta kontakt med barnet. Föräldrar till barnet kunde också 

ta första kontakten angående sitt barns mående. Det kunde även uppmärksammas på 

Elevhälsoteam eller genom hälsosamtalen. Hälsosamtalen ansågs som mycket bra 

tillfälle att diskutera barnets mående. Under hälsosamtalen fick barnet fylla i en 

skattningsskala. Här lyftes också att det var viktigt att komma ihåg att de flesta barn är 

väldigt i stunden och att uppföljning av skattningsskalor var nödvändiga för att få en bra 

bild av hur barnet egentligen mådde, då det framgick att barnets mående kunde pendla 

väldigt från dag till dag. Vidare beskrev skolsköterskorna att kamrater också var av stor 

betydelse för att få barnet att söka hjälp hos skolsköterskan, då de kunde uppmana sina 

kamrater att gå och prata om sina svårigheter. Skolsköterskorna upplevde att många 

barn sökte för somatiska besvär eller hittade på saker för att få orsak till besök hos 

skolsköterskan. Det framgick att många barn uppvisade somatiska symtom, som senare 

visade sig ha koppling till psykisk ohälsa. Det beskrevs också att många hemska saker 

framkommer i samtal med barn som mår psykiskt dåligt.  

3.2 Tillvägagångssätt i arbetet med barn som lider av psykisk ohälsa 

Under denna kategori framkom tre subkategorier Bygga upp ett förtroende, Tar in olika 

perspektiv för en samlad bild av barnets psykiska ohälsa och Arbetet med att slussa 

barnet vidare för rätt hjälp. Dessa subkategorier innefattar hur skolsköterskan går 

tillväga i sitt arbete i mötet med barn som lider av psykisk ohälsa, samt i sitt arbete 

tillsammans med barnet för att hitta grundorsaken till barnets mående. Här lyfts vilket 

förtroendefullt arbete detta är. Vidare beskrivs arbetet med att hitta orsaken till barnets 

mående där barnet och dess situation ses ur olika perspektiv.  

3.2.1 Bygga upp ett förtroende 

I intervjuerna beskrev skolsköterskorna att de ansåg att ett barn som lider av psykisk 

ohälsa måste prioriteras. Barn reagerar olika på svårigheter beroende vad de har med sig 

i ”bagaget” enligt skolsköterskorna. Skolsköterskorna upplevde att det var av stor 

betydelse att bygga upp ett förtroende för att kunna hjälpa ett barn som lider av psykisk 

ohälsa. Vidare beskrevs att barnen kom med stora förtroenden. Skolsköterskorna 

beskrev att de i arbetet med psykisk ohälsa hade samtal med barn, men att de slussade 
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barnen vidare om barnet behövde samtalsstöd av kurator. I vissa fall kunde de själva ha 

dessa samtal om barnet önskade det. Skolsköterskorna beskrev att det var viktigt att 

lyssna och våga fråga, då barnet inte alltid berättade allt spontant. Det beskrevs också att 

de inte bara lyssnade till barnet, utan även läste av kroppsspråk och blickar. Det 

framgick att det var en process och att vissa barn inte berättade om sitt mående vid 

första samtalet. Barnet gick då kvar hos skolsköterskan tills barnet vågade berätta. Det 

uttrycktes också att det var av stor betydelse att få barnet att öppna sig. 

Skolsköterskorna beskrev vidare att det kunde ha motiverande samtal med barnet och 

coacha barnet. 

3.2.2 Tar in olika perspektiv för en samlad bild av barnets psykiska ohälsa 

Skolsköterskorna beskrev att de bildade sig en uppfattning och gjorde en bedömning om 

barnets mående genom samtal kring barnets egna tankar och beskrivningar kring sitt 

mående. Vikten av att samla in andra professioners, samt föräldrarnas perspektiv på 

saken beskrevs som ett nödvändigt verktyg i arbetet med psykisk ohälsa hos barn. Det 

upplevdes också att barnet och föräldrarna inte alltid var av samma åsikt angående 

proportionerna på problemet. En specialpedagog kunde kopplas in, som hade till uppgift 

att kartlägga barnet i skolan för att ge en objektiv bild av skolsituationen.  

3.2.3 Arbetet med att slussa barnet vidare för rätt hjälp 

Deltagarna i studien upplevde att det finns mycket hjälp att få för barn som lider av 

psykisk ohälsa. I första hand slussas barnet över till kuratorn på skolan. 

Skolsköterskorna berättade att deras arbete bland annat var att slussa barnet vidare till 

rätt vårdgivare om situationen var för komplex för skolhälsovården att hantera. Detta 

kunde ske genom hänvisning eller remiss till annan instans. Exempel på hjälp från andra 

håll var bland annat; Barn- och ungdomspsykiatrin, Ungdomsmottagningen och Barn- 

och familjehälsan. 

3.3 Samarbete med olika professioner, instanser och föräldrar 

Denna kategori består av tre olika subkategorier. Samarbete med teamet kring eleverna 

på skolan, Samarbete med socialtjänsten och Samarbete med barnens föräldrar. Dessa 

beskriver skolsköterskans nära samarbete med andra professioner både i och utanför 

skolan. Den beskriver samarbete med barnets föräldrar kring arbetet med psykisk ohälsa 

hos barn, samt att Socialtjänsten har en viktig del i skolsköterskans arbete. 
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3.3.1 Samarbete med teamet kring eleverna på skolan 

I skolsköterskans beskrivningar framkom att det i deras arbete var av största vikt att ha 

ett nära samarbete med olika professioner i skolan. Skolsköterskans arbete med barn 

som lider av psykisk ohälsa skedde i samarbete med andra professioner. På skolorna 

finns ett Elevhälsoteam där olika professioner samarbetar för att skapa en så bra vardag 

som möjligt för eleverna på skolan beskrev skolsköterskorna. De beskrev också att 

genom dessa möten fick alla nyckelpersoner ta del av viktig information kring eleverna 

för att skapa förutsättningar att arbeta fram en plan för att lösa situationen kring eleven. 

Alla professioner bidrog med sin kunskap upplevde skolsköterskorna.  

”...när det flyter på och man känner det här att dom olika professionerna i det här EHT 

teamet …att alla ger sin del till det här barnet som behöver hjälpen. Och att man liksom 

kompletterar varandra.”. 

Om det var flera problem kring en elev lyftes detta som ett ärende på elevhälsoteamet 

beskrev skolsköterskorna. Problem som lyftes behövde inte endast handla om 

kunskapsmässiga frågor, även om alla i teamet arbetar mot samma mål att få alla elever 

att uppnå skolans mål. Vidare beskrev skolsköterskorna att hur arbetet sedan fortskred 

efter dessa möten var beroende på vilken skola det involverade, då arbetet såg olika ut 

mellan de olika skolorna. 

3.3.2 Samarbete med socialtjänsten 

I alla intervjuer lyftes samarbetet med socialtjänsten. Socialtjänsten arbetar inte endast 

med anmälningsfrågor, utan har även en stödfunktion för föräldrar. Detta beskrevs även 

som ett stöd för skolsköterskorna i deras arbete. Socialtjänsten har en skyldighet att 

upprätta en anmälan om skolan kontaktar dem, oavsett vad det handlar om. 

Skolsköterskorna beskrev att det var viktigt att vara tydlig med information till 

föräldrarna om skolan skulle förmedla kontakten med Socialtjänsten och föräldrarna. 

Detta för att klargöra för föräldrarna att anmälan upprättades och varför detta skedde. 

Det framkom också att det behövdes ett mer naturligt stöd till föräldrar, då 

socialtjänsten ofta förknippades med något negativt hos många. Det upplevdes dock att 

synen på socialtjänsten blivit mer positiv. Andra reflektioner som skolsköterskorna hade 

var att de också är ett stöd till föräldrar i kontakten med Socialtjänsten, då vissa 

föräldrar har svårigheter som gör att de inte klarar kontakten själv. Många gånger 

upplevde skolsköterskorna att barn som öppnat upp sig om svårigheter som leder till 
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Socialtjänstanmälan, ångrat sig efter sina uttalanden för att skydda föräldrarna. De 

upplever att det är tungt att skicka hem ett barn till sin familj, efter att en 

socialtjänstanmälan är gjord. Samarbetet med Socialtjänsten upplevdes fortfarande 

”tungrott” och väldigt administrativt av vissa av skolsköterskorna. Det framgick 

önskemål om lättare beslutsvägar och ett mer naturligt samarbete. En svårighet som 

lyftes i flertalet av intervjuerna var ovissheten om vad som hände barnet efter att 

anmälan var gjord. Skolsköterskorna önskade bättre återkoppling, men förstod att 

tystnadsplikten är en svårighet i detta.  

3.3.3 Samarbete med barnens föräldrar 

Under intervjuerna framkom att det var av största vikt att involvera föräldrarna i arbetet 

med barn som lider av psykisk ohälsa. Det framgick att många föräldrar självmant söker 

hjälp till sitt barn hos skolsköterskan, men även hos andra instanser utanför skolan. Det 

beskrevs av skolsköterskorna att de kontaktar föräldrarna då de känner oro för barnet. 

Vidare beskrev skolsköterskorna att det var viktigt att ha i åtanke att det är föräldrarna 

som bestämmer över barnet, så skolsköterskan inte kommer in och tar över. Annat som 

framkom i skolsköterskornas reflektioner var att många föräldrar inte ville se barnets 

psykiska ohälsa. Vidare framkom att det är viktigt att ha föräldrarna med i hela 

processen och att föräldrarna i sin tur kan behöva stöd. Skolsköterskorna beskrev att de 

upplevde att föräldrarna genom samarbetet, även de fick bra stöd av skolsköterskan. 

Vidare beskrev de svårigheter då föräldrarnas rädsla för anmälan stoppade samarbetet 

mellan skolsköterskan och föräldrarna helt. Några av skolsköterskorna uttryckte att det 

var jobbigt när man inte hade med sig föräldrarna i arbetet med psykisk ohälsa hos barn. 

”...då kan det vara jättesvårt vissa gånger för när vi väl har gjort SOC anmälan då blir 

föräldrarna så fruktansvärt kränkta. Så sen så ser man att man tappar eleverna. Då 

kommer dom inte mer för dom vågar inte.”. 

3.4 Svårigheter i arbetet med psykisk ohälsa hos barn 

Under denna rubrik framkom två subkategorier Då stödet inte räcker till och Barnets liv 

utanför skolan och samhällets påverkan. Dessa beskriver skolsköterskornas upplevelser 

och reflektioner då stödet och resurserna i arbetet med psykisk ohälsa inte räcker till. 

Här lyfts upplevelser av egna svårigheter i arbetet som skolsköterska. 
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3.4.1 Då stödet inte räcker till  

Skolsköterskorna beskrev en känsla av maktlöshet och frustration, då stödet inte räckte 

till för att hjälpa ett barn till bättre mående. Detta trots upprepade försök, involvering av 

andra instanser och föräldrar. Resurserna och råden räckte inte till eller så tog resurserna 

för lång tid att få. Det beskrevs också att det var frustrerande när man fastnar i arbetet 

med psykisk ohälsa. Det uttrycktes att man inte kan hjälpa alla. Att det alltid fanns barn 

som de inte kunde hjälpa. Skolsköterskorna upplevde att det var svårt att släppa tanken 

kring barnet när de inte nådde fram med sin hjälp. Det var svårt att släppa barnet i 

vetskapen om att barnet inte mådde bra.  

”Vi var på vintersemester i fjällen liksom…då kunde jag stå där längst upp på fjället 

och skulle åka min tur ner. Då kunde jag tänka att tänk om han var här med mig nu. 

Förstår du...då blir man nästan för personlig”. 

Många föräldrar kände sig otroligt kränkta av att en Socialtjänstanmälan gjorts och man 

förlorade kontakten med barnet, som inte längre vågade besöka skolsköterskan.  

”När anmälan väl är gjord är broarna kapade för oss”. 

 

Skolsköterskorna beskrev att mycket av arbetstiden är bunden och att det inte finns 

mycket tider att boka in återbesök på. Det uttrycktes även att arbetet ofta är väldigt 

”tungrott”. De beskrev vidare hur svårt och tungt det kändes att inte lyckas, men att man 

som skolsköterska har vetskapen om att ha försökt göra något för barnet. Vilket 

förhoppningsvis hjälper barnet i slutändan. 

3.4.2 Barnets liv utanför skolan och samhällets påverkan 

Skolsköterskorna beskrev att de upplevde att det ofta är en skör och inte helt optimal 

social situation kring barnet, hos barn med psykisk ohälsa som elevhälsovården kommer 

i kontakt med. Skolsköterskorna upplevde att de inte kunde hjälpa barnet ändra den 

sociala situationen, utan endast hjälpa barnet med en liten del. 

Skolsköterskorna upplevde att det var ett problem med att barn får ta för mycket ansvar 

själva idag och inte har någon riktig vägledning från föräldrarna. De upplevde vidare att 

barn inte klarar av att ta de beslut som krävs alla gånger, vilket gör att barnen blir 

oroliga. Skolsköterskorna beskrev vidare att de ansåg att familjer idag har det bra 

materiellt ställt, men att dagens föräldrar inte har tillräckligt med kvalitetstid med sina 
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barn. De har ofta inga rutiner och ingen riktigt struktur hemma. Svårigheter som 

skolsköterskorna också upplevde var att hjälpa ett barn med trasig familj, då det inte 

fanns stöd hemifrån.  

”...det finns många som har det eländigt. Kärlekslöst…ingen riktigt omsorg. Dom får 

nog klara sig själv hemskt mycket”.  

Det lyftes också vilken inverkan måendet hade över skolarbetet, vilket kunde leda till att 

barnet inte klarade skolan. Deltagarna i studien upplevde att det var tungt och svårt att 

inte kunna hjälpa barn med den sociala situationen. Detta då den sociala delen har stor 

inverkan på barnet och man som skolsköterska vet att barnet många gånger skulle må 

bättre av att ha det på annat vis.  

Samhället beskrevs av skolsköterskorna som tufft idag, med negativ inverkan på barnen. 

Den biten är svår för skolan att påverka. Det beskrevs vidare att det i samhället finns 

ideal och krav som barnen ställs inför. Även medial stress och kränkningar förekommer. 

Skolan står inför svårigheter de inte kan påverka. Saker går fort och det är svårt att 

hinna med. Det förekommer mycket kränkningar på sociala medier och mycket av det 

barnet utsätts för på fritiden, blir sedan problem som skolan får hantera under skoltid 

med följdhändelser.  

4. Diskussion 
 
4.1 Huvudresultat 
 
I föreliggande studie framkom fyra kategorier och tolv subkategorier. Det dagliga 

arbetet med psykisk ohälsa hos barn beskriver vilka typer av psykisk ohälsa 

skolsköterskan möter i sitt arbete. Skolsköterskorna beskriver vad de upplevde var 

givande och positivt i sitt arbete och vad som skulle kunna underlätta arbetet med 

psykisk ohälsa hos de elever de möter. Skolsköterskorna beskrev sitt tillvägagångssätt i 

arbetet med barn som lider av psykisk ohälsa. Olika perspektiv på barnets psykiska 

ohälsa och finnandet av rätt instans att slussa barnet vidare till lyfts som viktiga för att 

lyckas i arbetet. Samarbetet med olika professioner på skolan och inom Elevhälsan 

beskrivs av skolsköterskan som nödvändigt för att hjälpa barnet på bästa vis. 
Skolsköterskorna beskrev också svårigheter i arbetet med psykisk ohälsa hos barn. Att 

de inte alltid lyckas hjälpa barn som lider av psykisk ohälsa trots flertalet insatser. Även 

skolsköterskornas reflektioner kring samhällets och fritidens inverkan på barnets 

mående framkom. 
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4.2Resultatdiskussion 

Många barn sökte skolsköterskan för psykosomatiska besvär kopplade till barnets 

psykiska välbefinnande. I skolmiljön beskrevs stress och mobbning vara ett stort 

problem. Omgivningsfaktorer i skolmiljön och hemmet beskrevs som bidragande till 

den psykiska ohälsan. Även familjesituationen hade stor inverkan på barnet. En väl 

fungerande familj engagerad i barnets vardag sågs ha positiv inverkan på barnets 

psykiska välbefinnande (Clausson et. al. 2003; Clausson, Köhler och Berg 2008b).  

Föreliggande studie styrks av denna forskning då det i skolsköterskornas berättelser 

framkom att barnet och familjen påverkar varandras mående. 

Hälsosamtalen skolsköterskan rutinmässigt hade var mer inriktade på den fysiska hälsan 

och den psykiska hälsan togs inte upp i samma omfattning (Clausson et. al. 2008b). En 

enkätstudie gjord på ungdomar i Sverige av Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, 

Bergström och Fjellman-Wiklund (2012) lyfte den stress som ungdomarna upplevde. 

Den upplevda stressen beskrevs i studien ge somatiska besvär som muskelsmärta och 

huvudvärk. I föreliggande studie lyftes även att flertalet barn besöker skolsköterskan för 

somatiska besvär ofta lokaliserade till mage och huvud, som senare kan kopplas till 

barnets psykiska hälsa. Hälsosamtalen skiljde sig dock från den tidigare studien, då det 

enligt föreliggande studies deltagare var en bra grund att utgå från i arbetet med psykisk 

ohälsa hos barn. Skolsköterskorna i föreliggande studie utgick under hälsosamtalen från 

ett frågeformulär med skattningsskala där barnen fick skatta sitt välbefinnande. Detta 

gav föreliggande studies deltagare underlag att arbeta vidare utifrån under deras samtal 

med barn som lider av psykisk ohälsa. 

I föreliggande studie framkom av skolsköterskornas berättelser att tidsbrist var ett stort 

problem i arbetet med psykisk ohälsa hos barn. Tiden räckte inte till och det var svårt att 

hitta tider för uppföljning, då mycket av skolsköterskornas tid redan var schemalagd. 

Möjligheten att följa upp eleverna var ett stort bekymmer för skolsköterskorna i deras 

vardagliga arbete. Detta styrks av tre intervjustudier med skolsköterskor och 

skolpersonal från England och Finland av Haddad et. al. (2010), Puolakka et. al. (2011) 

och Pryjmachuck et. al. (2011). I dessa tre studier beskrivs tidsbrist och arbetsbörda 

som ett hinder för att kunna göra ett bra arbete i arbetet med psykisk ohälsa hos barn.  

Kommunikation i arbetet med psykisk ohälsa hos barn lyftes i föreliggande studie som 

en betydande komponent. Kommunikationen beskrevs av skolsköterskorna som verbal, 

men vikt lades också vid att läsa av helheten med kroppsspråk och miner. Detta då barn 
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ibland hade svårigheter att sätta ord på sitt mående. I en intervjustudie med barn och 

föräldrar (Puolakka et. al. 2014) lyftes vikten av att i mötet med barn se helheten runt 

barnet. Travelbee (2001) beskriver särskilt en viktig aspekt i mötet, vilket är 

kommunikation. Kommunikationen sker med alla våra sinnen. Det är inte alltid orden 

som beskriver vårt mående. Det kan likväl vara vårt kroppsspråk som signalerar vad vi 

känner. Genom kommunikationen kan förståelse för måendet skapas. En ytterligare 

aspekt på kommunikation togs upp i tidigare nämnd intervjustudie av Puolakka et. al. 

(2014). I studien framhölls att en god kommunikation mellan skolan och hemmet var av 

största vikt för ett bra samarbete kring psykisk ohälsa hos barn. Då det gäller samtal 

lyfte eleverna i studien även otillräcklighet i kontakten med kuratorn som ett problem. 

De beskrev också att skolsköterskan och skolhälsovården var den plats eleverna vände 

sig till vid psykisk ohälsa. I föreliggande studie framkom att samtalskontakt med 

kuratorerna var knapphändig, då kuratorernas tid var uppdelad på flera olika skolor. 

Dessutom lyftes bristen på kuratorer som bekymmersamt i arbetet med psykisk ohälsa 

hos barn. I föreliggande studie betonades även att samarbete och bra kommunikation 

med barnets föräldrar är av stor betydelse i skolsköterskans dagliga arbete för att lyckas 

i arbetet med barn som lider av psykisk ohälsa.  

Enligt Travelbees omvårdnadsteori (Travelbee 2001) är sjuksköterskans uppgift att inge 

hopp och finna mening i lidandet. För att sjuksköterskan ska kunna göra det krävs att en 

mellanmänsklig relation uppstår mellan sjuksköterskan och dess patient, vilket enligt 

Travelbee sker genom flera olika steg. Det beskrivs att alla människor någon gång 

kommer att möta lidande i psykisk, fysisk eller andlig form. Möter vi lidandet på ett bra 

sätt utvecklas vi och får nya erfarenheter i livet (Travelbee 2001). Skolsköterskorna i 

föreliggande studie beskrev att deras arbete är förtroendefullt och att de arbetar med att 

skapa förtroende mellan barnet och sig själva. Här beskrivs också att det ibland tar tid 

och krävs många möten innan barnet känner förtroende nog att öppna upp sig och 

berätta om sitt mående.  

I en intervjustudie (Griffiths, Norris, Stallard & Matthews 2012) gjord med barn till 

föräldrar som lider av psykisk sjukdom, var känslorna kring ämnet mycket blandade. 

Barnen i studien beskrev hur de skämdes över sin förälders sjukdom och att de ofta 

hemlighöll den. Barnen upplevde att personer i omgivningen inte hade förståelse för 

sjukdomen och hade en negativ syn på den. Sjukdomen hade stor inverkan på barnens 

vardag, då stor del av tiden gick åt till att tillgodose och hjälpa föräldern med dennes 

behov. Barnen beskrev att föräldrarna satte upp restriktioner för dem och rörde om 
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bland deras saker. Barnen i studien beskrev en rädsla att utveckla samma sjukdom. I 

föreliggande studie framkom att många barn har svårt att tala om det som påverkar 

deras psykiska mående negativt. Skolsköterskorna beskrev också att de ibland får ställa 

frågan om vad som tynger barnet, men att det ändå är upp till barnet att berätta om sin 

situation. En enkätstudie gjord på grekiska ungdomar (Giannakopoulos et. al. 2009) 

visade på hur föräldrarnas fysiska och psykiska hälsa influerar barnets hälsorelaterade 

livskvalitet. I studien framkom att ungdomar med friska föräldrar har en positiv 

påverkan på ungdomars hälsorelaterade livskvalitet. I föreliggande studie beskrev 

skolsköterskorna familjernas inverkan på barnens mående och av vilken stor betydelse 

det var att ha en fungerande och välmående familj. En intervjustudie med ungdomar av 

Helseth och Misvær (2010) beskrev vad ungdomarna såg som livskvalitet och vad som 

inverkade på den. I studien lyfte ungdomarna att föräldrarnas roll var av stor betydelse. 

Att det ska vara en jämnvikt mellan frihet och styrande av föräldrar. Att ha föräldrar att 

vända sig till och som gav en känsla av säkerhet för ungdomarna var viktigt.  Även att 

ha riktiga vänner sågs ha stor inverkan på livskvalitén. Detta stärker det som framkom i 

föreliggande studie där deltagarna berättade att de upplevde att barnen idag fick alldeles 

för mycket frihet och att besluten många gånger skulle tas av barnen själva. De 

upplevde att barnen inte fick den styrning de behöver, vilket skapade oro hos barnen.  

Deltagarna i föreliggande studie reflekterade också över vännernas betydelse för barn 

med psykisk ohälsa och att de många gånger är ett stort stöd för dessa barn. De kan 

hjälpa barnet att söka hjälp och ibland även närvara vid besöken hos skolsköterskan. 

En nyligen gjord intervjustudie av Fikrije och Pajalac (2014) beskrev att skolsköterskor 

upplevde känslor av hjälplöshet, frustration och otillräcklighet över att inte kunna hjälpa 

ett barn till ett bättre mående. Även skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev 

dessa känslor då det inte gick att hjälpa barnet i arbetet med psykisk ohälsa, trots att 

flertalet insatser satts in. Pryjmachuck et. al. (2011) har tidigare gjort en studie med 

skolsköterskor som beskrev hur skolsköterskorna hanterade psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar. I studien framkom att skolsköterskorna kunde se att många barn inte kom till 

sina inbokade besök relaterade till deras psykiska ohälsa, på grund av den stigmatisering 

som fortfarande finns kring psykisk ohälsa i samhället. Det framkom också att 

skolsköterskorna i studien ville att namnet skolsköterska skulle bytas ut, då många 

kopplade namnet till att något var tvunget att vara ”fel” för att besöka skolsköterskan. 

Hög arbetsbelastning i skolsköterskornas dagliga arbete sågs som ett hinder i arbetet 

med psykisk ohälsa hos barn. Skolsköterskornas oro kring att säga eller göra fel saker i 
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mötet med barn med psykisk ohälsa lyfts i tidigare studier (Pryjmachuck et. al. 2011; 

Puolakka et. al. 2011). I föreliggande studie framkom också svårigheten med att hjälpa 

ett barn med psykisk ohälsa, då skolsköterskorna upplevde att de inte hade den 

kompentens inom samtalsstöd som en kurator har. Det som lyftes som en viktig aspekt 

var dock att skolsköterskorna var ett stort stöd för eleverna och att många elever vände 

sig till skolsköterskan för samtal kring svårigheter de upplevde. 

Det framkom också i intervjustudien av Haddad et. al. (2010) att skolsköterskans arbete 

till stor del består av möten med barn som lider av psykisk ohälsa. I studien 

framkommer att önskemål finns om bättre samarbete, samt stöd av specialister på barn 

och ungdomars hälsa. I föreliggande studie framkom önskan om bättre samarbete med 

andra instanser vid överlämning av elever med psykisk ohälsa. Här lyftes problematiken 

att man efter överlämning till annan instans inte längre har vetskap om vad för hjälp 

barnet erbjuds och får.  

I föreliggande studie framkom att skolsköterskorna önskade gå ut i klasserna och 

informera eleverna kring mående och känslor som är vanliga. Att lyfta detta och 

normalisera lite av känslorna. Detta då skolsköterskor upplevde att många barn inte 

hade den kunskapen sedan tidigare. Barnen visste många gånger inte vad man som 

människa kan känna i olika situationer. Tidigare forskning (Janiece, Stember & 

Schrinsky 2006) visar att skolsköterskorna för att öka kunskapen kring psykisk ohälsa 

hade utbildningstillfällen med barnen för att berätta och svara på frågor kring detta. 

Många barn vågade inte prata om sitt mående, med rädsla för att ingen annan kände 

lika. Även vuxna avstod från att ta upp ämnet med barn, då det var ett stigmatiserat 

ämne det inte gärna talades om. Utbildningstillfällena gjorde att fler barn vågade söka 

hjälp.  

I en intervjustudie (Valliéres- Nõel, Garcon, Rosmus, Goulnik & Lavonie- Tremblay 

2016) som undersökte erfarenheter och behov av stöd i arbetet med psykisk ohälsa hos 

barnsjuksköterskor från Kanada, framkom att mer utbildning inom området psykisk 

ohälsa hos barn behövs för att ge en adekvat vård. Resursbrist var ett stort problem, 

vilket skapade frustration bland barnsjuksköterskorna. I föreliggande studie framgick att 

skolsköterskorna upplevde att resursbrist var ett problem i arbetet med att hjälpa barn 

som led av psykisk ohälsa till ett bättre mående.  
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En intervjustudie gjord i Irland av Tatlow-Golden, O’Farelly, Booth och Doyle (2016) 

beskrev barnets upplevelser av att besöka skoltoaletten under det första skolåret. I 

studien framkom många negativa känslor inför detta, vilket hade en negativ psykisk 

inverkan på barnet och dess livskvalitet. I föreliggande studie framkom att skolstarten 

var en omvälvande upplevelse för många barn och det varierade hur förberedda barnen 

var inför skolstarten. För många barn blev omställningen så stor att det ledde till psykisk 

ohälsa. Detta visar att även mindre saker som kanske inte upplevs så stora kan ha stor 

inverkan på barnets mående. 

 
4.3 Metoddiskussion 
 
I föreliggande studie har författaren utgått från Graneheim & Lundman (2003) för att 

belysa områdena tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet av kvalitativa studier. Detta 

för att belysa studiens tillförlitlighet. 

 

Tillförlitlighet 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns risken att författaren under studiens gång 

får nya infallsvinklar inom området under de olika intervjuernas genomförande, vilket 

kan påverka en studies tillförlitlighet. Detta kan göra att intervjuerna efterhand inte får 

samma innehåll. Författaren kan välja att smalna av området med specifika följdfrågor, 

vilket ger ett djup i materialet och lyfter fram detaljer i intervjun. Samtidigt har 

intervjutekniken utvecklats under studiens gång, vilket gör att materialet blir fylligare.  

(Graneheim & Lundman 2004; Polit & Beck 2012). Författaren till föreliggande studie 

har vid ett par tillfällen ställt ledande följdfrågor, vilket kan ha påverkar studiens 

resultat och dess tillförlitlighet. Detta då följdfrågorna inte varit öppna frågor och därför 

inte givit informanten möjlighet att svara fritt kring följdfrågorna som tänkt. Författaren 

kan med de enstaka ledande frågorna ha fört in informanten på det svar som 

framkommit, vilket annars kanske inte skulle kommit fram i studien. Författaren till 

studien valde att använda innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) för att 

bearbeta materialet som framkom i studierna. Intervjuerna spelades in digitalt och 

transkriberades ordagrant direkt efter intervjutillfället, när författaren hade intervjun i 

minne. Detta styrker resultatet enligt Graneheim och Lundman (2004). Intervjuerna 

lästes av författaren flertalet gånger för att få en bild av helheten i intervjuerna och för 

att inga viktiga detaljer skulle förbises. Inga oklarheter framkom i intervjuerna, som 

gjorde att författaren behövde kontakta deltagare för ytterligare komplettering. Ur det 
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transkriberade materialet plockades sedan meningsbärande enheter ut. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och fick därefter en kod. Dessa koder 

analyserades av författaren för att finna likheter och skillnader för att arbeta fram 

subkategorier ur materialet. Subkategorierna matchades sedan ihop för att bilda 

kategorier enligt tillvägagångsätt vid innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). 

Då författaren till föreliggande studie inte arbetat på detta sätt tidigare, finns risk att 

delar av materialet inte framkommer i det resultatet. Studiens tillförlitlighet styrks av att 

författaren tillsammans med handledare för uppsatsen fört diskussioner under 

analysprocessen där likheter och olikheter har diskuterats. Det kan dock anses vara en 

svaghet i studien att diskussionerna under en större del av processen skett med endast 

handledaren. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks resultatet av en studie då 

diskussioner kring materialet för med flera personer under arbetets gång. Författaren har 

under hela studiens gång försökt varit objektiv och har inte låtit egna åsikter och 

värderingar färga resultatet, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker 

studiens giltighet. 

 

Giltighet 

Till studiens användes kvalitativ ansats. Detta då författaren ansåg att syftet bäst 

besvarades av en intervjustudie. Då syftet med studien var att belysa skolsköterskans 

reflektioner och upplevelser och ge en beskrivande bild av skolsköterskans arbete med 

psykisk ohälsa hos barn. Till studien användes semistrukturerade frågor, som togs fram 

till föreliggande studie. De öppna frågorna gav deltagaren möjlighet att fritt prata kring 

det valda ämnet (Polit & Beck 2012). Ämnet valdes utefter författarens intresse inom 

området, men också då litteratursökning inom området visade att det fortfarande är ett 

område som det behövs forskning inom. Informanterna var åtta till antalet vilket 

eventuellt är för få deltagare och kan anses vara en svaghet i studien. Informanterna 

valdes ut genom ändamålsurval. Författaren valde deltagarna efter uppsatta 

inklusionskriterier för föreliggande studie.  Enligt Kvale och Brinkman (2015) ska 

antalet informanter vara något fler för att resultatet av studien ska kunna generaliseras. 

Samtidigt lyfter de aspekten att färre informanter ger möjlighet att göra en djupare 

analys av det material som framkommer. I föreliggande studie kan antalet informanter 

därför även ses som en styrka för resultatet, då analysen av materialet eventuellt fått ett 

annat djup. Ingen av deltagarna hade tidigare arbetat specifikt med psykisk ohälsa, men 

alla deltagare hade kommit i kontakt med psykisk ohälsa genom sitt arbete inom olika 
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vårdinstanser. Enligt Graneheim och Lundman är variation i ålder och kön något som 

ökar giltigheten i en studie. I föreliggande studie finns en stor variation i ålder. Alla 

deltagare var dock kvinnor. Författaren till studien anser dock att de varierande 

erfarenheterna i både antal arbetade år och erfarenheter från tidigare arbeten inom andra 

områden inom vården bidrar till denna bredd. En ytterligare styrka är enligt författaren 

till studien att deltagarna arbetar på olika skolor och därmed har olika erfarenhet av 

samma arbete. Olika erfarenhet bidrar till olika aspekter i frågorna, vilket styrker 

studiens giltighet (Graneheim & Lundman 2004). Något som kan bidra till att minska 

studiens giltighet är att deltagarna under intervjuerna eventuellt kan ha upplevt 

ljudinspelningen som besvärlig, vilket kan ha gjort att deltagarna kände sig hämmade av 

detta. Detta kan ses som en svaghet i studien. Författaren till föreliggande studie har 

dock försökt att få mötet så naturligt som möjligt, genom att alla deltagare själva fått 

välja plats för intervjun. Alla deltagare har informerats om ljudinspelningen och givit 

sitt godkännande till detta. Författaren till föreliggande studie har också varit noga med 

att respektera om någon av deltagarna tagit information personen inte ville skulle vara 

med i resultatet av studien. 

Analysprocessen kan ge för långa meningsbärande enheter, vilket gör att viktiga delar 

av intervjun inte framkommer i det färdiga materialet. Författaren till föreliggande 

studie har givit exempel på analysprocessen för att påvisa analysprocessens gång, vilket 

styrker föreliggande studies giltighet. Giltigheten stärks också av att författaren skrivit 

in citat från intervjuerna under delar av subkategorierna. Författaren har varit noggrann 

med att inte utelämna material från studien. Detta har gjorts genom att hela tiden ha med 

hela den transkriberade intervjun, även då meningsbärande enheterna plockats ut. Detta 

för att inte tappa delar av materialet under processens gång. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är det viktigt för trovärdigheten att vara noggrann med att relevant 

data inte försvinner under processen, samt att data som inte är relevant tas med i 

resultatet. 

 

Överförbarhet 

Antalet informanter kan enligt Kvale och Brinkman (2015) vara för få för att kunna 

generalisera studiens resultat. Författaren till föreliggande studie har beskrivit 

tillvägagångssättet detaljerat för att läsaren ska kunna följa hela processen och därmed 

också eventuellt kunna genomföra en liknande studie, enligt föreliggande studies 

tillvägagångssätt. Överförbarheten är upp till läsaren att avgöra (Polit & Beck 2012). 
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Föreliggande studie belyser vissa aspekter av skolsköterskans problemområden inom 

arbetet. Studien kan eventuellt vara ett diskussionsunderlag för skolsköterskorna i 

arbetet med barn som lider av psykisk ohälsa. Studien kan eventuellt även vara till hjälp 

för organisationen där verksamhetschef och andra personer involverade kan se vart 

deltagarna i studien tycker att arbetet brister och där eventuella förbättringar kan göras. 

För samhällets del bidrar studien med en bild av hur barn och ungdomars psykiska hälsa 

ser ut idag. Kunskapen skulle eventuellt i slutändan kunna bidra med förbättrad psykisk 

hälsa bland barn och ungdomar genom ökad medvetenhet i samhället för detta ökande 

problem och därmed mindre kostnader för samhället på sikt.  

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Med föreliggande studie i beaktande finns behov av intervjustudier med skolvägrande 

barn. För att skapa en större förståelse för bakomliggande orsaker till barnets beteende 

och hur man på bästa sätt kan hjälpa dessa barn tillbaka till skolan. Slutresultatet blir 

annars att barnet inte klarar skolgången och detta får negativa konsekvenser för barnet 

nu och på sikt. Ytterligare förslag för fortsatta studier skulle kunna involvera de 

föräldrar som har barn som lider av psykisk ohälsa, men som själva har problem som 

inverkar på deras förmåga att stötta sitt barn. Här skulle föräldrarnas behov av stöd och 

hjälp lyftas för att på sikt skapa förståelse för vad stödet till dessa föräldrar skulle bestå 

av för att de i sin tur skulle klara att ge sina barn det rätta stödet i vardagen. Då 

föreliggande studie visar på vikten av att involvera föräldrar i arbetet med psykisk 

ohälsa hos barn för ett lyckat slutresultat. 

4.6 Slutsats 

I föreliggande studie beskrev skolsköterskorna sina upplevelser och reflektioner kring 

psykisk ohälsa hos barn. Arbetet sågs av deltagarna som mycket betydelsefullt och 

givande. Dock bidrog resursbrist och känsla av maktlöshet i vissa situationer till 

frustration hos deltagarna. Orsakerna till och typerna av psykisk ohälsa som 

skolsköterskan mötte i sitt arbete var mycket varierande. I arbetet med att hjälpa ett barn 

till bättre mående beskrevs samarbete med olika professioner och instanser som något 

mycket betydelsefullt för att lyckas i arbetet. 
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