
 

 

 

Magisteruppsats 

Skolsköterskors arbete med stress hos 

barn inom skolhälsovården  
 
 

Författare:   Emma Svensson och 

Stephanie Mayes   

Handledare: Mirjam Ekstedt 

Examinator: Ulla Peterson 

Termin: HT17 

Ämne:  Hälso och Vårdvetenskap 

Nivå:  Avancerad nivå 

Kurskod: 4VÅ02E 



  
 

2 
 

Abstrakt 
Bakgrund: Barn upplever stress dagligen i både skola och på fritid. Rapporter om 

skolbarns hälsovanor visar på en ökning av symtom som magont och huvudvärk. 

Skolsköterskan har en betydande roll i arbetet med stress hos barn. Syfte: Att belysa 

skolsköterskors erfarenheter av arbetet med barn som har symtom på stress Metod: 

Kvalitativ metod med induktiv ansats. Datainsamlingen utfördes med semistrukturerade 

intervjuer. Nio skolsköterskor från grundskolan intervjuades i ämnet. Data analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier framkom ur dataanalysen. 

Skolsköterskan identifierar stress hos barn, som beskriver olika sätt att möta barnet 

samt hur stress kan visa sig genom symtom hos barnet som kan vara av olika karaktär. 

Orsaker till stress enligt skolsköterskan, visar på hur stress i skola och på fritid påverkar 

barnet. Framgångsfaktorer och hinder i arbetet med stress hos barn beskriver 

skolsköterskans arbetssätt utifrån ett helhetsperspektiv, betydelsen av samtal och ett gott 

samarbete mellan olika professioner och barnets familj. Slutsats: Skolsköterskan 

upplever att symtom på stress hos barn skiljer sig åt beroende på ålder och mognad. 

Samverkan mellan olika professioner är en viktig faktor för arbetet. Skolsköterskan har 

en viktig roll i att kunna hjälpa barnet att finna strategier för stresshantering. 

Skolsköterskan bör ha ett helhetsperspektiv i sitt arbete.  
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Abstract 
Background: Children experience stress daily in school and in leisure time. Reports on 

schoolchildren's health habits indicate an increase in symtoms such as stomach ache and 

headache. The school nurse has a significant role in the work with stress in children.  

Aim: To explore the school nurse's experience of working with children who have 

symptoms of stress Methods: Qualitative method with inductive approach. The data 

collection was conducted with semi-structured interviews. Nine school nurses from 

primary school were interviewed on the subject. Data was analyzed with qualitative 

content analysis. Results: Three categories emerged from the data analysis. The school 

nurse identifies stress in children, describing different ways to meet with the child, as 

well as how stress can be manifested in different ways. Causes of stress according to 

the school nurse show how stress in school and at leisure affects the child. Success 

factors and obstacles in the work with stress in children describe the school nurse's 

approach based on an holistic perspective, the importance of conversations and good 

cooperation between different professions and the child's family. Conclusion: The 

school nurse finds that symtoms of stress in children differ according to age and 

maturity. Collaboration between different professions is an important factor for the 

work. The school nurse has an important role for the child to find coping strategies. The 

school nurse should have a holistic perspective in her work. 
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1 Inledning 
Barn upplever stress dagligen i både skola och på fritiden (Brobeck, Marklund, 

Haraldsson & Berntsson, 2007). Folkhälsomyndighetens senaste rapport om skolbarns 

hälsovanor visar på en ökning av symtom som magont, huvudvärk, sömnbesvär samt en 

ökning av psykisk ohälsa och upplevelse av stress (Folkhälsomyndigheten, 2014).  Barn 

som utsätts för stress och psykisk ohälsa löper större risk för sjukdom i vuxen ålder (Mc 

Ewen & Seeman, 1999; Mörelius, 2014;Winning, et al.,2015). Hälso- och sjukvården 

ska arbeta preventivt, på lika villkor och för alla i samhället, vilket även står beskrivet i 

kompetensbeskrivningen hos skolsköterskor (Hälso-sjukvårdslag, 2017:30; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskor som arbetar med barn har en betydande 

roll för att tidigt upptäcka stress och för att arbeta förebyggande (DeSocio, Stember & 

Schrinsky, 2006; Rew et al., 2012; SOU 2006).  

 

2 Bakgrund 
Bakgrunden beskrivs utifrån rubrikerna stress som begrepp, hälsa hos barn samt 

skolsköterskans arbete med stress.  

 

2.1 Stress som begrepp 

Stress är ett brett begrepp som kan beskrivas på olika sätt och som har förändrats över 

tid. Hans Selye menar att stress är en del av människans vardag och kan uppstå av flera 

olika orsaker som mental eller fysisk ansträngning (Selye, 1976a). Butler (1993) menar 

att stress kommer ut av stimulans och är ett resultat av krav. När en påfrestning, yttre 

stimulans väger tyngre än personens resurser uppstår en inre kollaps. Stress hos en 

individ är en obalans på grund av yttre förändring och krav. Butler (1993) vill ändock 

klargöra att stress inte bara kan beskrivas som ett svar på stimulans eller respons utan är 

en dynamisk process. Yttre faktorer interagerar med varje individs specifika egenskaper 

och rådande omständigheter. En yttre stimuli eller faktor som orsakar stress hos 

människan kan beskrivas som en stressor (Eriksen & Ursin, 2013; Selye, 1976a; 1976b). 

En stressor kan exempelvis vara ohälsa, konflikter i familjelivet, våld eller ett trauma 

(Mc Ewen, 2013).  Rew, Principe och Hannah, (2012) menar att vi idag inte vet så 

mycket om barns stressorer och upplevelser av stress. I en studie där barns stressorer 

beskrivs finns exempel som skolläxor eller konflikter i familjen (Skybo & Buck, 2007). 

Währborg och Friberg (2013) menar att barn upplever stressorer olika beroende på deras 

individuella personlighet och de strategier de har att tillgå. Individen ställs inför att 
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anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Selye (1976b) menar att stress är kroppens 

reaktion på stimulans vilket medför fysiologiska förändringar. 

 

2.1.1 Allostas 

Mc Ewen och Seeman (1999) menar att hjärnan är det organ som avgör vad som är en 

stressor. Detta är beroende av individuella skillnader, och styr individens beteende och 

fysiologiska svar på stress. Allostas är enligt Mc Ewen och Seeman (1999) när kroppen 

utsätts för stress och dess fysiologiska system vill finna en balans, homeostas. Hjärnan 

bestämmer över den beteendemässiga och fysiologiska responsen. Responsen uppstår 

av en stressor. Hur och vad individen uppfattar som en stressor är beroende av 

individuella skillnaderna, som genetik eller erfarenheter menar Mc Ewen och Seeman 

(1999). Tidigare erfarenheter som utsatthet och övergrepp i barndomen gör individen 

extra mottaglig till att reagera starkare på stress under hela livet. Individens 

beteendemässiga svar på stressoren kan beskrivas som “flykt eller kamp- responsen” 

som aktiveras vid större trauman som våld (Mc Ewen, 2013). Stressorer som ohälsa 

eller konflikter leder till andra beteendemässiga svar så som rökning, otillräcklig fysisk 

aktivitet och dålig kost. Den fysiologiska responsen av stress blir aktivering av 

immunsystemet, metabola systemet samt hjärt-kärlsystemet genom bl.a. frisättning 

stresshormoner i kroppen. Frisättning av stresshormoner påverkar hjärt-kärlsystemet 

med förhöjd puls och blodtryck. Allostas leder till adaption, och denna respons kan även 

kallas för allostatisk belastning (Mc Ewen & Seeman, 1999). Allostasen är på kort sikt 

kroppens skydd och främjar adaption, men vid konstant aktivering blir allostasen 

negativ, en allostatisk överbelastning.  Orsaker till allostatisk överbelastning är 

exempelvis frekvent stress, dålig förmåga att stänga av och på fysiologiska responser 

eller brist på återhämtning. Mc Ewen och Seeman (1999) menar att den kroniska 

allostatiska belastningen, eller överbelastningen leder till sjukdom i kroppens olika 

organ, så som fetma, diabetes typ II samt hypertoni. Ökad kortisolutsöndring i blod, urin 

eller saliv är en indikator för allostas. Vid långvarig stress har det visat sig att 

kortisolutsöndringen blir rubbad, både till att visa lägre värden i blodet än förväntat men 

också högre (Mörelius, 2014). Att även barn utsätts för stresshormoner framgår i 

studien av Almqvist et al. (2014) där barn mellan åldrarna 14-15 år lämnat salivprov för 

mätning av kortisolutsöndring i kroppen. Studien visar att flickors kortisolutsöndring i 

kroppen är förhöjda på morgonen till skillnad från pojkarna. Att ungdomar känner sig 
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stressade och framförallt flickor styrks även av en studie av Schraml, Perski, Grossi och 

Simonsson-Sarnecki (2011).  

 

2.1.2 Stresshantering 

I denna studie kommer begreppet stresshantering att användas för det engelska 

begreppet coping. Enligt Eriksen och Ursin (2013) har stresshantering två betydelser. 

Stresshantering kan vara människans förmåga att lösa ett problem eller människans 

förmåga att hantera ett problem. I studien av Rew et al (2012) beskrivs barns 

stresshantering med exempel som att dagdrömma eller att bli arg. Andra strategier kan 

vara att motionera, söka distraktion och resonera med sig själv (SOU, 2006: Mörelius, 

2014). Rew et al (2012) menar att barnens stresshanteringsförmåga ökade med åldern 

och att de ändras utefter barnens mognad. Detta medför att situationer som barnet utsätts 

för kan uppfattas skrämmande eller utmanande beroende på ålder (Rew et al., 2012). 

Det lilla barnet kan exempelvis använda sig av ett gosedjur som stresshantering medan 

det äldre barnet pratar med en vuxen.  

 

2.2 Hälsa hos barn 

Folkhälsomyndighetens rapport (2014) om skolbarns hälsa och ohälsa visar på en 

ökning av stressrelaterade symtom. Hälsa kan beskrivas som frånvaro av sjukdom, hälsa 

som resurs och styrka, samt hälsa som att vara i jämvikt (Världshälsoorganisationen, 

2016). Eriksson (2014) menar att hälsa är inget statiskt tillstånd utan är i ständig rörelse 

och beroende av flera olika faktorer. Wärnu-Furu (2012) beskriver hälsa som ett 

tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast 

frånvaro av sjukdom. Hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är där hälsa förstås 

utifrån den livssituation människan befinner sig i samt de resurser människan har att 

tillgå. Resurserna som bidrar till hälsa är individens förmågor och styrkor och 

människan kan påverka sin hälsa genom de aktiva och medvetna hälsoval hen gör. 

Människan kan uttrycka hälsa genom prestationer eller handlande, men även genom 

känslor och attityder. Genom att förebygga negativ hälsa kan positiv hälsa främjas 

(Wärnu-Furu (2012).  

 

2.2.1 Barn och stress 

I detta arbete definieras barn enligt barnkonventionen som individer under 18 år 

(Barnombudsmannen, 2015). Barn upplever stress dagligen i både skola och på fritiden 
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(Brobeck, Marklund, Haraldsson & Berntsson, 2007). Ett flertal rapporter och artiklar 

visar på att barn upplever skolstress, exempel på detta är att skolarbetet är ojämnt 

fördelat med flera prov samtidigt under vissa veckor (Almqvist et al.,2004; Birch, 

Brown, Nobiling; Teufel, 2011; Folkhälsomyndigheten, 2016; SOU, 2006). 

Folkhälsomyndighetens publikation från (2016) visar på en ökning av skolstress de 

senaste åren och att det finns ett samband mellan skolstress och psykiska ohälsa.  

Symtom på stress hos barn kan exempelvis vara magont, huvudvärk, sömnproblem eller 

upplevelsen av att känna press (Almqvist et al., 2014; Brobeck et al. 2007; Mörelius, 

2014; 2007; SOU, 2006). Folkhälsomyndighetens senaste rapport om skolbarns 

hälsovanor visar på en ökning av symtom som magont, huvudvärk och sömnbesvär hos 

barn i åldrarna 11-15 år (Folkhälsomyndigheten, 2014). Rapporten visar även på en 

ökning av psykisk ohälsa och upplevelse av stress. Folkhälsorapporten (2017a) visar att 

16 åringar upplever sig mer stressade och har sömnsvårigheter. En studie av Hagqvist 

(2006) visar att stressrelaterade symtom, som sömnproblem hos ungdomar och framför 

allt hos flickor har ökat i Sverige över de senaste 20 åren. Sömn är kroppens 

återhämtning från stress och barn behöver mer sömn än vuxna (Mörelius, 2014). Även 

internationella studier och rapporter visar på att barn i olika åldrar har sömnbesvär 

(Dake, Noland, Price och Tellijohann, 2009; Osman, Fatemi, Werner, Ekkehart Paditz, 

Schwarz, 2002; Schraml, Perski, Grossi, G och Simonsson-Sarnecki, 2011). Både Dake 

et al., (2009) samt Schraml et al., (2011) visar på att sömnsvårigheterna har en koppling 

till barns upplevelse av stress. 

En longitudinell studie från Storbritannien konstaterar att barn som utsätts för stress och 

psykisk ohälsa i barndomen löper större risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes i vuxen 

ålder (Winning, et al.,2015). Ett barn som utsätts för stressreaktioner och inte hinner 

återhämta sig har en ökad risk för att drabbas av stressrelaterade problem och sjukdomar 

(Mörelius, 2014).  

 

2.3 Skolsköterskans arbete med stress 

Sverige har i och med kommande lagstiftning 2020, åtagit sig att i enlighet med 

Barnkonventionen garantera att landets alla barn har rätt till den bästa möjliga hälsa och 

vård (Barnombudsmannen, 2015). Hälso- och sjukvården ska arbeta preventivt, på lika 

villkor och för alla i samhället, vilket även står beskrivet i kompetensbeskrivningen för 

skolsköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; Hälso-sjukvårdslag, 2017:30). 
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Kompetensbeskrivningen för skolsköterskor beskriver att arbetet huvudsakligen ska ske 

utifrån elevens perspektiv. Planeringen av det förebyggande arbetet ska utgå ifrån 

kunskap om orsak och riskfaktorer till ohälsa. Det förebyggande arbetet ska främja 

fysisk och psykisk ohälsa. Arbetet ska ske utifrån dialog och delaktighet med barnet. 

Skolsköterskans kompetensbeskrivning beskriver att barnet är expert på sin upplevelse 

av egen ohälsa, och bör därför göras så delaktig som möjligt i det hälsofrämjande 

arbetet. Skolsköterskan bör uppmärksamma och agera på förändringar utifrån barnets 

hälsotillstånd. Skolsköterskan bör stödja barnet med nedsatt hälsa och även reflektera 

över åtgärder som lindrar ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Skolsköterskans 

arbete kräver en helhetssyn på barnets situation med både barnet och vårdnadshavare 

inkluderade. Ett barns åsikter och tankar ska lyssnas till i frågor som berör barnet i 

förhållande till ålder och mognad (Barnombudsmannen, 2015). Inom skolhälsovården 

utförs hälsosamtal med alla elever på skolan. Samtalen mellan skolsköterska och elev 

fokuserar på hälsotillstånd så som upplevelse av stress (Skolhälsan, 2016). 

Hälsosamtalet är ett led i landets folkhälsoarbete då barns hälsa och ohälsa kan 

dokumenteras och följas över tid (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). 

Skolverket och socialstyrelsen (2016) har ett publicerat material som är ämnat som en 

vägledning för skolsköterskans arbete i elevhälsan. Publikationen bygger på den senaste 

kunskapen och utgår ifrån de regelverk som styr elevhälsovården, för att kunna ge 

barnen i skolan en jämlik vård. Depression in Swedish Adolescent-metoden (DISA) är 

ett utbildningsmaterial som skolsköterskan använder för det preventiva arbetet med 

psykisk ohälsa och stress hos tjejer (disa-metoden, 2016). Sjuksköterskor som arbetar 

med barn har en betydande roll för att tidigt upptäcka stress och för att arbeta 

förebyggande (DeSocio, Stember & Schrinsky, 2006; SOU 2006; Rew et al., 2012). 

Skolsköterskan kan arbeta förebyggande med att utveckla redskap för stresshantering 

menar Rew et al., (2012). Det förebyggande arbetet bidrar till ett öppnare klimat mellan 

personal på skolan och elever enligt studien av DeSocio, Stember & Schrinsky, 2006). 

Vidare menar författarna att skolsköterskan är inte bara viktigt i det förebyggande 

arbetet utan också för att vida åtgärder vid behov. 

 

3 Teoretisk referensram 
I denna studie använder vi Benner och Wrubels omvårdnadsteori om stresshantering 

som teoretisk referensram 
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3.1 Hantering av stress ur ett fenomenologiskt perspektiv 

Benners omvårdnadsteori utgår ifrån ett förhållningssätt som både är praktiskt och 

teoretiskt. Det bör vara ett jämbördigt förhållande mellan teori och praktiskt arbete 

(Benner & Wrubel,1989). Benner och Wrubel (1989) menar att med erfarenhet kan 

sjuksköterskan frigöra sig från teorin och skapa nya kunskaper från det praktiska arbetet 

som fortsättningsvis kan beskrivas i ord. Människan ska ses ur ett helhetsperspektiv och 

kan beskrivas utifrån fyra egenskaper (Benner & Wrubel,1989). Den kroppsliga 

intelligensen innebär att varje människas egenskaper gör det möjligt för människan att 

skapa en mening i den levda världen. Kroppen själv är en expert och tolkare av 

situationen. Den kroppsliga intelligensen är medfödd men utvecklas hela livet. 

Bakgrundsförståelse är medfödd och är exempelvis människans kultur, subkultur och 

familj som skapar människans syn på vad som är verkligt. Genom bakgrundsförståelsen 

tolkar människan sin omvärld. Speciella intressen består av den kroppsliga intelligensen 

och bakgrundsförståelsen som får människan att förstå den levda världen. Speciella 

intressen innebär också vad som är viktigt för varje människa. Människan finner sin 

mening i världen och utgår ifrån hela sitt kontext. Situationen är människans kroppsliga 

intelligens, bakgrundsförståelse och speciella intressen för att kunna förstå en situation 

och skapa mening. En förändring av människans situation skapar medvetenhet och 

reflektion. Stress uppstår när det människan tagit för givet och som får livet att fungera 

väl förändras. Förändring kan vara sjukdom. Barn på väg in i puberteten upplever 

förändringar i sin omvärld, vilket kan vara en stressor (Rew et al., 2012). Benner och 

Wrubel (1989) menar att en individs behov av omvårdnad orsakas av en förändring i 

individens livssituation. Individens förmåga att fungera hotas av stress som är orsakad 

av ohälsa eller förlust. Fortsättningsvis menar författarna att människans sinne, kropp, 

meningar, förmågor och vanor är alla beroende av varandra och står i samband med den 

sociala kontexten. 

 

Skolsköterskans förhållningssätt med ett helhetsperspektiv utifrån elevens situation 

styrks även av kompetensbeskrivningen för skolsköterskor. Eleven ska ses utifrån sin 

bakgrund och skolsköterskan ska kunna uppmuntra eleven till att utrycka sig (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Omvårdnaden bör sträva efter att hjälpa den enskilda 

individen utefter vad som är viktigt för hen, även vid sjukdom och lidande. Hur 



 

 

 

7 

 

människan upplever stress beror på individuella skillnader och samspelet med 

omgivningen (Benner, 2001). Sjuksköterskan ska hjälpa individen att bemästra sin 

situation utefter individens speciella intressen. I samband med ohälsa upplever varje 

individ olika grad av stress, detta är beroende av hur mycket individens speciella 

intressen hotas (Benner och Wrubels, 1989). Återhämtning från stress och ohälsa är 

beroende av sjuksköterskans sätt att se till hela individens livssituation. Sjuksköterskans 

personlighet och egenskaper har betydelse för omvårdnaden av individen. 

Sjuksköterskan har på samma sätt speciella intressen. Benner och Wrubel (1989) menar 

att de speciella intressen som förekommer är kopplade till utbildning, yrkeserfarenhet 

och personlighet. De speciella intressen som sjuksköterskan har är av betydelse till den 

omvårdnaden som utförs, då omvårdanden då inte bara utgår från rutiner och riktlinjer 

utan utövas efter varje enskild situation. 

 

Benner och Wrubels (1989) menar att individens sätt att hantera stressituationer 

benämns stresshantering, detta för att individen ska återfå mening. Genom 

livserfarenhet ökar individens förmåga till stresshantering, men livserfarenhet skapar 

även en sårbarhet för stress hos individen. Sjuksköterskans arbete är att kartlägga 

individens situation vid ohälsa, utifrån individens egna upplevelser. Genom denna 

kartläggning synliggörs vad individen upplever som stress och sjuksköterskan får då en 

klarhet i individens stresshateringsstrategier (Benner & Wrubels, 1989). Sjuksköterskan 

kan skapa stresshantering genom att inkludera positiva strategier som att hjälpa 

individen att finna mening och fullfölja åtaganden. Skolsköterskan kan utveckla 

stresshanteringsstrategier tillsammans med barn som visar symtom på stress (Rew et al., 

2012). Vidare menar Rew et al (2012) att skolsköterskans måste vara självmedveten om 

egna stressorer och stresshantering för att fungera som positiv förebild.  

 

4 Problemformulering 
Att barn upplever stress är väl belagt i flera studier och rapporter. Skolstress hos barn 

ökar, men barn upplever sig även vara stressade på fritiden. Folkhälsomyndighetens 

undersökningar visar en ökning av symtom som magont, huvudvärk och sömnbesvär. 

Forskning visar att barn som är stressade löper större risk för sjukdom i vuxen ålder. 

Trots vetskap om stress negativa inverkan på hälsan, fortsätter stressrelaterade symtom 

att öka bland barn i Sverige. Hälso- och sjukvården ska arbeta preventivt och för allas 
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rätt till lika vård. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa och 

vård. Skolsköterskan kan vara en aktör i arbetet med stress hos barn. I skolsköterskans 

arbetsuppgifter ingår att reflektera över åtgärder som lindrar ohälsa samt att stödja barn 

med nedsatt hälsa. Barnet ska ses utifrån ett helhetsperspektiv där barnets upplevelse av 

hälsa är i fokus. Denna studie syftar till att utforska skolsköterskors erfarenheter av att 

stödja stressade barn. Studien önska besvara frågor som: Hur ser skolsköterskan att 

barnet utsätts för stress? Vad har skolsköterskan för resurser att upptäcka och förebygga 

symptom på stress?  

 

5 Syfte  
Att belysa skolsköterskors erfarenheter av arbetet med barn som har symtom på stress 

 

6 Metod 

Metoden beskrivs utifrån design, urval, informanter, datainsamlingsmetod, dataanalys, 

forskningsetiska överväganden.  

 

6.1 Design 

Då studiens syfte var att utforska skolsköterskors erfarenheter av att stödja stressade 

barn ur ett helhetsperspektiv, valdes en kvalitativ design med induktiv ansats. En 

kvalitativ innehållsanalys ämnar få fram innebörden i intervjuerna, vad informanten sagt 

(Henricsson & Billhult, 2012). Tanken är att få fram ny kunskap och ökad insikt i 

ämnet. I den kvalitativa designen bör författaren kunna anpassa sig och ha ett flexibelt 

förhållningssätt mot det som ska undersökas (Henricsson & Billhult, 2012). 

Datainsamlingen till studien bestod av semistrukturerade intervjuer. Författaren har då 

kännedom om ett område som ska belysas. Intervjuarens roll är att få informanten att 

kunna prata fritt om ämnet (Polit & Beck, 2017). Mönster och antaganden skapas 

utifrån texten, detta genom att observera och studera fenomenet (Priebe & Landström, 

2012; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Data analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

6.2 Urval 

Studien använde sig av ett bekvämlighetsurval för att få deltagare som kunde svara på 

syftet. När en viss typ av informanter eftersöks, som i detta fall en typ av yrkeskategori 
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är ett vanligt förekommande urval i kvalitativa studier bekvämlighetsurval (Polit & 

Beck, 2017). För att få tillgång till kontaktuppgifter skickades ett informationsmail ut 

till tre chefer över skolhälsovården. Informationsmailet innehöll en bifogad fil om 

studien, ämnad skolsköterskorna (se bilaga 1) om studien. En lista över skolsköterskor 

delgavs. Att använda sig av en gatekeeper är ett sätt och att få tillträde till fältet (Polit & 

Beck, 2017). I studien valdes 20 stycken skolsköterskor ut, utifrån inklusionskriterierna: 

Skolsköterska som arbetar inom grundskolan med klasserna låg- till högstadiet i 

sydöstra Sverige. Till de 20 skolsköterskorna mailades en kort presentation samt ett 

informationsbrev om studien (se bilaga 1). Skolsköterskorna som tillfrågades arbetade i 

skolor på både landsbygd och i stad för att få ett så varierat urval som möjligt. 

 

6.3 Informanter 

Urvalet bestod av nio skolsköterskor från låg-, mellan- och högstadiet i sydöstra 

Sverige. Informanter med olika erfarenheter ökar chanserna till att få ett bredare 

perspektiv på forskningsfrågan (Graneheim & Lundman, 2014; Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017). Skolsköterskorna hade en arbetslivserfarenhet som varierade mellan 

7- 30 år, där medianen var 18 år. Fyra skolsköterskor hade arbetat i fem år eller mindre. 

Tre skolsköterskor hade arbetat mellan fem till tio år och två skolsköterskor hade arbetat 

mellan tio till 15 år. Skolsköterskans specialistutbildning varierade då fyra informanter 

var utbildade distriktssköterskor, fyra informanter hade en barn- och 

ungdomsspecialisering och en var utbildade skolsköterska.  

 

6.4 Datainsamlingsmetod 

Inför intervjun skapades en intervjuguide (se bilaga 3) som stöd under intervjun. 

Intervjuguiden byggde på öppna frågor eftersom dessa typer av frågor ger mer 

information. Frågorna ska ge studien så innehållsrik information i ämnet som möjligt, 

vilket öppna frågor passar till (Polit & Beck, 2017). För att skapa en trygg miljö och 

öppet klimat där informanten uppmuntras att svara på frågorna med egna ord så fick 

deltagarna själva välja en plats där de ville intervjuas.  En kort presentation av oss 

författare gjordes innan intervjun startades. Detta med tanke på att informera om 

författares bakgrund samt bjuda in till dialog. En lugn miljö utan distraktioner är att 

föredra (Persson & Sundin, 2012; Polit & Beck, 2017). Intervjuaren måste vara en bra 

lyssnare, vara självmedveten om hur hen upplevs samt lägga märke till icke-verbalt 
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språk. Att spela in intervjuer för senare transkribering är starkt rekommenderat i 

jämförelse med att bara ta anteckningar då bias kan uppstå som författarens egna 

tolkning eller minne. Inspelning kan skapa en viss spänning, varav småprat kan få 

informanten att slappna av (Polit & Beck, 2017). 

Sju av nio intervjuer hölls på skolsköterskans kontor. En intervju var på allmän plats 

och en i hemmet hos en av skolsköterskorna. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter. 

Av denna tid var 10-15 minuter intervjutid som spelades in. Tiden utöver den inspelade 

tiden var tid för information och presentation av både författare och informanter. Alla 

intervjuer spelades in på mobiltelefon med informantens samtycke  

 

6.5 Datanalys 

Studien använder sig av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Studiens data 

analyseras med en manifest dataanalys. I enlighet med Graneheim & Lundman (2004), 

Graneheim, Lindgren & Lundman (2017) och Polit & Beck (2017) skrevs alla intervjuer 

ut, transkriberades. Detta innebar att vid varje transkribering noterades varje ord eller 

pauser ut i texten. Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger och kodades av. Genom 

att transkribera data och lyssna på intervjuerna ges en upprepning av intervjun, detta kan 

underlätta förståelsen (Danielsson, 2012). Genom avkodning minskar risken att 

obehöriga ska kunna identifiera informanterna till studien (Danielsson, 2012). I studien 

lästes sedan de transkriberade intervjuerna flera gånger och bröts ner till mindre enheter 

för att finna likheter och skillnader. De mindre enheterna som framkom låg sedan till 

grund för kondenserande meningsenheter som vidare kodades och blev till kategorier. 

En diskussion och reflektion för att bryta ner texten i mindre enheter fördes mellan 

författarna under hela dataanalysens process, i enlighet med Graneheim & Lundman 

(2004), Graneheim, Lindgren & Lundman (2017) och Polit & Beck (2017). Under 

dataanalysen kan svårigheter förekomma i att inte exkludera något material eller att en 

och samma kod passar in i en eller flera kategorier (Graneheim & Lundman 2004). 

Svårigheter som ovannämnda löstes genom diskussion mellan författarna. Tolkning av 

data påverkas av personlig kunskap och erfarenhet, hur författarna ser på världen och 

förkunskapen i ämnet (Henricsson & Billhult, 2012). Då författarna till studien har olika 

erfarenheter och kunskaper fördes en dialog under dataanalysen, detta för att 

medvetandegöra författarnas olika förförståelse. Dataanalysen visar på det synliga och 

tydliggör det manifesta i texten (Graneheim & Lundman, 2004).   
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Dataanalysen resulterade i tre kategorier och fem underkategorier. I den kvalitativa 

analysen identifieras kategorier som åsikter, erfarenheter och attityder. Underkategorier 

visar på variationer i varje kategori (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim, 

Lindgren & Lundman, 2017).  

Tabell: Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategor

i 

Kategori 

ibland ligger det 

mer i vår 

yrkesroll att ändå 

kunna se står det 

här för någonting 

annat än bara 

huvudvärk står 

det här för 

någonting annat 

än bara ont i 

magen… 

Upprepade besök 

 

Vissa barn vet 

inte att det är 

stress men 

söker för 

något annat, 

som 

huvudvärk, 

ont i magen. 

Kanske söker 

ett barn 

upprepade 

besök. 

 

Somatiskt 

symptom, 

upprepade 

besök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolsköterskan 

identifierar stress 

hos barn 

Jag tror att det är 

risk att det blir 

ehh… stressade 

människor utav 

en stressande 

skola. 

stressad miljö 

– som skolan 

– kan leda till 

att det blir 

stressade 

människor 

framförallt 

ungdomar   

Det är viktigt 

att belysa 

stress hos 

ungdomar på 

grund av 

skolstress. 

Skolstress  

 

 

 

 

 

 

Orsaker till stress 

jag tycker absolut 

att det är viktigt 

just att man lär 

sig att skala av 

barnens 

aktiviteter och att 

barn får ha tråkigt 

och få verkligen 

bara vara 

Begränsade 

möjligheter att 

bara vara även 

på fritiden 

Begränsat 

utrymme för 

vila:  

fritidstress   

Fritidsstress 

Alltså de som 

finns om man nu 

skulle känna att 

det här är ett 

problem som vi 

måste ta tag i så 

är det ju att man 

kan bolla med en 

lärare så att säga, 

Lärare och 

föräldrar kan 

tillfrågas eller 

barnet kan 

diskuteras vid 

elevhälsomöte

n då flera 

professioner 

tillkommer. 

Samverkan 

med flera 

professioner. 

Samverkan Framgångsfaktore

r i arbetet med 

stress hos barn 



 

 

 

12 

 

att man hör efter 

lite, se lite hur 

situationen 

brukar vara i 

skolan ehh… hör 

med föräldrar ehh 

och det kan ju 

vara något som 

lyfts på 

elevhälsomöten 

då vi träffas 

multiprofessionel

lt och e pratar om 

det. 

jag tänker vi 

använde ju oss 

själva, vi är ju 

egentligen det 

största 

redskapet….  

En själv är det 

största 

redskapet i 

mötet med 

barnen 

Skolsköterska

n som redskap 

Skolsköterska

ns arbetssätt 

”Oftast är det 

genom 

hälsosamtalen 

man har i 7an. 

För där ju en 

fråga både hur 

man upplever 

skola och hur 

man upplever det 

hemma. Så där 

får man det..”  

 

I 

hälsosamtalet 

får man reda 

på om barn 

känner sig 

stressade, och 

då i skolan 

eller på 

fritiden. 

Hälsosamtalet 

identifierar 

ohälsa åt 

skolsköterska

n   

Samtalet 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

I studien kom etiska principer utgå ifrån sjuksköterskans etiska kod. Sjuksköterskan bör 

respektera och ha en öppenhet för olika människors upplevelse av hälsa och ohälsa. 

Sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och stå upp 

för människors rätt till autonomi. Sjuksköterskan bör bedriva forskning för utveckling 

av den egna professionen (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Forskning bör vara till 

nytta för individen, samhället eller professionen (Polit & Beck, 2017). En uppskattning 

av nytta och risker bör göras innan studiestart där nyttan för informanten ska överväga 

riskerna. Intresseavvägningar är enligt Vetenskapsrådet (2017) ett sätt att väga nytta och 

risker för informanten. Intresseavvägningar för studien har övervägts genom en etisk 
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egengranskning enligt Etikkommittén sydost (bilaga 4). I åtagande fanns även att hålla 

sig inom tidsramen för intervjun, med risk för att informanten förlorar tid åt sedvanliga 

arbetsuppgifter. Materialet som samlades användes endast av forskarna. Studiens 

intervjumaterial avkodades och lagrades, detta för att försäkra informanternas 

konfidentialitet. Därmed kunde ingen enskild informant identifieras i resultatet, i 

enlighet med vetenskapsrådet (2017). För att undvika risk för identifiering av 

informanterna, utelämnades vilket län studien var genomförd i. Intervjumaterialet 

kasserades efter avslutad studie. Detta för att minimera risken att obehöriga skulle 

kunna få tillgång till materialet i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Studien har tagit 

hänsyn till respekt för mänskligt värde, vilket innefattar informantens rättigheter till 

frivilligt deltagande. Information om författarna och om studiens syfte lämnades både 

skriftligt och muntligt till informanterna (bilaga, 1). I enlighet med Polit och Beck 

(2017) delgavs informanterna rätten till att ställa frågor, rätten att avsluta sitt deltagande 

när som helst under studien utan att behöva lämna en motivering. I enlighet med 

Helsingforsdeklarationens etiska koder signerades en samtyckesblankett (bilaga 2) av 

samtliga informanter i studien och författarna till studien (World Medical Association 

[WMA], 2013). Skriftlig och muntlig information samt samtycket försäkrar att 

informanten känner sig adekvat informerad om studien och hens rättigheter (Polit & 

Beck, 2017). Efter etisk granskning ansågs studiens nytta överväga risker för 

informanterna. Nytta med studien som att utveckla den egna professionen ansågs 

överväga risken som tidsförlust av arbete hos informanterna. Ett avbrott i vardagen kan 

utifrån informanterna även uppfattas som en fördel. Nyttan ansågs även överväga risken 

för att avslöja informanternas identiteter, då etiska ställningstaganden gjorts för att 

exempelvis avkoda informanterna.  

 

7 Resultat 
Analysen av manifest innehåll i data resulterade i tre kategorier och fem 

underkategorier. Resultatet exemplifieras med citat från de avkodade deltagarna med 

siffra 1-9.   

 

Tabell 2 Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 
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Skolsköterskan identifierar stress hos 

barn 

 

Orsaker till stress enligt 

skolsköterskan 

Skolstress 

Fritidsstress 

Framgångsfaktorer och hinder i 

arbetet med stress hos barn 

Samverkan 

 Skolsköterskans 

arbetssätt  

Samtalet 

 

7.1 Skolsköterskan identifierar stress hos barn 

Ett sätt för skolsköterskan att identifiera stress hos barn är att skolbarnen själva söker 

kontakt. I studien framkom även att det kan vara föräldrar som kontaktar skolsköterskan 

med oro för stressade barn. Skolsköterskorna beskriver att barn inte alltid är medvetna 

om att de är stressade, utan söker för somatiska symtom eller annat. Stress hos barn 

identifieras även genom upprepade besök hos skolsköterskan.  

 

“står det här för någonting annat än bara huvudvärk står det här för 

någonting annat än bara ont i magen… Upprepade besök” (6). 

 

Flertalet av skolsköterskorna beskriver stress hos barn genom att det visar sig genom 

somatiska symtom som ont i magen, huvudvärk samt viktuppgång. Psykisk ohälsa 

signalerar också symtom på stress, men det är inte alltid är tydligt vad som är stress och 

vad som är oro. Exempel på diffusa symtom på stress kan vara känsloutbrott eller 

avvikande prestationer i skolan. 

 

“barnen söker upp vid behov och stress kan ju ge sig tillkänna på många 

olika sätt, via känsloutbrott eller via skolresultat eller via viktuppgång 

“(1). 

 

Andra symtom på stress hos barn som beskrivs av skolsköterskorna kan vara att barn 

upplevs inbundna och kravfyllda. Ätstörning hos flickor ses också som ett symtom på 
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stress. Skolsköterskorna menar att barn är i behov av att stanna upp och reflektera och 

känna igen signaler i sin kropp.  

 

7.2 Orsaker till stress enligt skolsköterskan 

Studien visar att skolsköterskor upplevde att stress hos barn förekommer i skolan och på 

fritiden. Skolsköterskorna upplever att stress ökar allmänt i samhället hos både barn och 

vuxna. 

 

7.2.1 Skolstress 

Skolsköterskor i studien beskriver skolan som en orsak till stress hos barn. Några 

skolsköterskor menar på att skolstressen ökar. En förklaring till detta anses vara dagens 

skolkrav som skolsköterskan menar går emot tonåringars mognad. Vilket leder till att de 

som inte får stöttning i att planera och strukturera läxorna riskerar att inte få godkända 

betyg. Stressiga miljöer i skolan kan orsaka stress hos barnen, så som hög ljudnivå i 

skolmatsalen. Flera av skolsköterskorna ansåg att ett förebyggande arbete mot stressig 

skolmiljö i skolan borde kunna utföras. Skolsköterskor menar även att skolstressen ser 

ut att öka ju äldre barnen blir. Högstadiebarn känner av en skolstress, prestationskrav 

och en stress om framtiden enligt en av skolsköterskorna. Skolstressen ser också ut att 

öka vid stora händelser, nationella prov och betygssättning.  

 

“det är ökad psykisk ohälsa hos ungdomar och det tror jag har till viss del 

att göra med stressen i skolan. Att det är höga krav och framförallt då 

man kommer upp mot högstadiet.” (2) 

 

Hur de yngre barnen ser på skolstress skiljer sig åt enligt skolsköterskorna till studien. 

Skolsköterskan menar att upp till högstadiet upplever barnen inte skolstress på samma 

sätt trots att de har mycket läxor, de yngre barnen blir mer ledsna än stressade om de 

inte klarar ett prov. 

 

7.2.2 Fritidsstress 

Skolsköterskorna beskriver en fritidsstress hos barn. Detta innefattar att barn upplever 

stress på sin fritid i samband med aktiviteter eller i tiden med sina familjer. Stress hos 

barn på fritiden kan vara på grund av att de har för många aktiviteter. Tid för 

återhämtning i vardagen är viktigt för att förebygga stress. Skolsköterskorna uttrycker 
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att det finns en allmän föreställning om att mycket aktiviteter är positivt för barnet. Barn 

har idag svårt att begränsa sig, de har många aktiviteter, är ständigt är uppkopplade och 

förväntas ha ett stort socialt liv.  

 

“man spelar både hockey, bandy, fotboll basket och nåt annat kanske 

simmar, man har något varje dag ibland nästan två aktiviteter per dag, 

där kanske den ena föräldern pressar på eller att man själv är så inne i 

det att de bara rullar på. Istället för att familjen bara är… och andas eller 

bara åker på en utflykt och äter en bulle och den kanske är söt och den 

kanske ska vara det.” (5) 

 

I kontrast till att ha mycket att göra upplever några skolsköterskor att barn som inte har 

aktiviteter blir stressade. Skolsköterskornas förklaringar till att barnen inte har 

aktiviteter kan vara att familjen inte har resurser eller tid för aktiviteter och att barnen 

har för mycket skärmtid.   

  

Det framkommer av skolsköterskorna att barn känner stress på grund av att de har stora 

krav på sig själva eller att kraven kommer från familjen. Det finns en förväntan i 

samhället om att man som tonårstjej ska vara stressad och må dåligt, och att det inte går 

att påverka utan bara är att acceptera. Yngre barn blir stressade av föräldrarnas stress, så 

som att behöva skynda på morgonen, stressa till och från aktiviteter. Stressorerna i 

barnens liv är ofta inte så stora händelser som övergrepp, utan den vardagliga stressen 

varje dag. Stressorer kan vara pålagringen av tjat från föräldrar. 

 

“Man hör ju det tydligt att det är föräldrar som måste till sina jobb jätte 

jätte fort och då …och då blir det bråk och barn trivs… inte med att 

stressa ...Dom vill liksom få ta det lite lugnt utan att dom för den skull är 

så omständiga, det får ta lite tid så… (8) 

 

7.3 Framgångsfaktorer och hinder i arbetet med stress hos barn  

Kategorin belyser skolsköterskans framgångsfaktorer utifrån samverkan, arbetssätt samt 

samtalet. 
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7.3.1 Samverkan 

I analysen framkom att samverkan med andra professioner som pedagog, kurator eller 

beteendeterapeuter är viktigt i skolsköterskans arbete med stress hos barn. Samverkan 

med andra professioner underlättar det egna arbetet, exempelvis så kan skolsköterskan 

hänvisa vidare barnet till en kurator på elevhälsan eller barn och ungdomshälsan. 

Elevhälsan eller barn och ungdomshälsan är också en tillgång för skolsköterskan. Att 

kunna ”bolla med någon” som exempelvis kuratorn från elevhälsan är en resurs, och 

avsaknad av det samarbetet försvårar arbetet för skolsköterskan.  

Ett annat exempel på samverkan är att pedagogerna många gånger är de som signalerar 

att ett barn är stressat.  

 

“vi har god relation till våra kuratorer även goda relationer med lärarna 

som uppmärksammar ett problem och tar det vidare till oss eller kurator 

sen har man möten kring vad funkar bäst med elev, föräldrar, vad kan vi 

göra för att underlätta?” (3) 

 

I resultatet framkom att skolsköterskan bör ha ett helhetsperspektiv kring barnet och 

dess pedagog och föräldrar. Barnet ska vara i fokus men arbetet ska ske utifrån ett 

familjeperspektiv. Det underlättar att skolsköterskan har en god relation till föräldrar 

vars barn är stressade. För att kunna arbeta med ett helhetsperspektiv betonas vikten av 

att ha tid i arbetet. Tidsbrist leder till att helhetsperspektivet riskerar att bli splittrat samt 

att tillgängligheten minskar då många skolsköterskor arbetar på mer än en skola. 

Arbetet utifrån ett familjeperspektiv kan även vara svårt då skolsköterskan har hela 

familjen att förhålla sig till. Detta kan vara ett hinder i arbetet med stress hos barn, då en 

familjesituation kan påverka barnet negativt. Vid en stressad familjesituation kan en 

lösning vara att kalla till ett gemensamt möte med flera av skolans personal och 

föräldrar. Ett annat hinder i arbetet med stress hos barn är att skolsköterskan upplever 

att det finns en allmän acceptans för vardagsstress i samhället.  

 

“Nä men det är väl att man är lite hjälplös i, i det här att kunna påverka 

helheten liksom, kanske. För oftast så e det inte kanske inte bara skolan 

utan det är hemma, det är fritidsaktiviteter, ibland så vill dem ju själva 

göra allt men blir stressade över…” (9) 
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7.3.2 Skolsköterskans arbetssätt 

I studien framkom att arbetet som skolsköterska ska utgå från barnet, som exempel 

vikten av att känna in och använda fingertoppkänsla. Barnperspektivet är viktigt för att 

kunna ta del av barnets åsikter i skolsköterskans arbete. En annan förutsättning för att 

kunna ta del av barnets upplevelser och finna lösningar är att få barnets förtroende. 

Skolsköterskan själv är det största redskapet och erfarenhet i yrket gör skolsköterskan 

bättre på att identifiera stress hos barn. Det är skolsköterskans egna värderingar som är 

konstant närvarande och styr arbetet. Skolsköterskan är redskapet för att fånga upp 

viktiga bitar i mötet och för detta krävs ett samspel med barnet och en självmedvetenhet 

hos skolsköterskan. 

 

“jag tänker vi använde ju oss själva, vi är ju egentligen det största 

redskapet…” (6) 

 

Skolsköterskan upplever sig vara en viktig del i att ge barn redskap i livet för att kunna 

hantera stress i livet. Skolsköterskorna ger förslag på att barn måste finna balans och se 

sambandet mellan aktiviteter, skola och fritid, skapa rutiner i vardagen, ha goda 

sömnvanor och utöva fysisk aktivitet. Det framkommer att skolsköterskan bör hjälpa 

barnet med att kartlägga behov och bena ut den stressiga situationen. Kanske genom att 

lära barnet att begränsa sig och finna lösningen själv. Preventivt arbete som att ge barn 

redskap till att hantera stress i skolan kan förebygga stress och ohälsa senare i livet. En 

av skolsköterskorna i studien menar att mera fokus borde ligga på vad som bidrar till att 

må bra, som en lösning till stress. 

 

“Att det är nästan där man vill lägga störts fokus i stället för att börja 

med de som är ett problem. För börjar man där kan man minimera dom 

som verkligen upplever stress då har man gett dom lite redskap att när 

skrattade du jättemycket sist, vad var det som gjorde att du mådde jättebra 

den dagen? “(4). 

 

Andra framgångsfaktorer i arbetet med stress hos barn är klassundervisning. 

Klassundervisningen ska vara informativ om vad stress gör med kroppen men även att 
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det vågas prata om jobbiga ämnen. Flera av skolsköterskorna i studien nämner att för 

mycket skärmtid är ett problem hos barn idag, varav mer diskussion borde ske kring 

detta som en preventiv åtgärd för stress. Skolsköterskor påtalar brister som att det 

saknas möjlighet till att kunna arbeta vidare med stress som upptäckts hos ett barn, och 

att det saknas enkla verktyg. Ett verktyg som skolsköterskor till studien använder sig av 

är DISA. Skolsköterskorna i studien menar att det är viktigt att känna att man räcker till 

och utbildning kan ge verktyg i arbetet med stress hos barn.  

 

7.3.3 Samtalet 

Flertalet av skolsköterskorna lyfter samtalets betydelse i arbetet med stress hos barn. 

Hälsosamtalet är ett sätt att upptäcka stress hos barn. Då kan mer ingående frågor ställas 

för att finna orsaker och åtgärder. Samtalets syfte är att få barnet att känna förtroende 

och öppna sig samt känna sig lyssnad till. Samtalet kan utföras med motiverande samtal 

och öppna frågor till både barn och föräldrar. Förtroendet är viktigt i samtalet för att 

skolsköterskan ska kunna ställa riktade och ibland obekväma frågor.  Förutsättningar för 

detta kräver tid och att skolsköterskan är välkänd för barnen. Det är en fördel enligt 

skolsköterskorna att ha följt barnen under flera år. 

 

“men dom barnen som vi har följer vi från förskoleklass och ända upp till 

nian. Det underlättar för du har en relation till barnen från det att de är 

små. Det blir inte jobbigt för de att komma in till oss på det sättet.” (3). 

 

8 Diskussion 
Metoden kommer att diskuteras utifrån tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet, 

centrala begrepp för att mäta en studies trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004; 

Polit & Beck, 2017).   

 

8.1 Metoddiskussion 

Studien är utförd med kvalitativ design och induktiv ansats. Den kvalitativa designen 

ämnar beskriva det studerade fenomenet. Data är bestående av text från exempelvis 

intervjuer (Polit & Beck, 2017). En kvalitativ design stämmer väl in med studiens syfte 

som önskar belysa erfarenheter hos skolsköterskor.  
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Bekvämlighetsurval är ett enkelt sätt att få tag på informanter och som i denna studie är 

väl lämpat då endast en viss typ av yrkeskategori eftersöks. Bekvämlighetsurval är inte 

att föredra då den inte alltid genererar den rikaste datan i ämnet (Polit & Beck, 2017). 

Att finna informanter som har erfarenheten att kunna svara på fenomenet ökar studiens 

tillförlitlighet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). För att öka tillförlitligheten i 

studien menar Graneheim och Lundman (2004) att informanter bör ha olika 

erfarenheter, kön och ålder. Genom att få olika perspektiv på forskningsfrågan ges en 

variation och därmed ett rikare insikt i det som ska studeras. I studien intervjuades 

skolsköterskor med olika utbildning samt skillnader i arbetslivserfarenhet inom 

området, vilket är en styrka för studiens tillförlitlighet. Könsfördelningen i studien 

speglar skolsköterskans yrkeskår i allmänhet, då endast skolsköterskor av kvinnligt kön 

fanns i urvalsgruppen.  

 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Genom att välja en metod för 

datainsamling som anses svara på syftet ökar tillförlitlighet i studien (Graneheim & 

Lundman, 2004). Graneheim och Lundman (2004) menar att mängden data som måste 

samlas in är beroende av fenomenets komplexitet. Antal informanter i en kvalitativ 

studie är av mindre betydelse, det som är av vikt för ökad pålitlighet är hur väl resultatet 

svarar på syftet (Graneheim & Lundman, 2004; Malterud, Siersma & Guassora, 2015). 

Intervjuer kan vara av olika kvalité och antal medverkande i studien bör vara en 

dynamisk process som utvärderas allt eftersom studien fortlöper. I denna studie var 

antalet informanter begränsade, vilket inte gav möjlighet till att öka antal intervjuer för 

att få ett bredare resultat. Vid urvalsprocessen gavs inte möjlighet att utöka antalet 

informanter då antalet intervjuer samt tid för studien var begränsat. Detta medför att den 

dynamiska processen påverkas negativt. Författarna upplevde att det fanns en risk att 

datainsamlingen skilde sig åt under intervjuernas gång. Författarna blev över tid mer 

bekväma i sin roll som intervjuare och använde sig därmed av fler följdfrågor i slutet av 

intervjuprocessen. Författarna till denna studie anser ändå att resultatet svarar väl på 

syftet.  

 

Forskaren bör vara självmedveten, lyckas få tillit så att informanten delar med sig av 

egna erfarenheter och känslor (Polit & Beck, 2017). Vidare menar Polit och Beck 

(2017) att det krävs erfarenhet och ett bra lyssnande för att utföra intervjuer. Då 
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författarna till studien inte har erfarenhet av detta sedan tidigare, kan detta ha påverkat 

intervjun negativt så som att följdfrågor inte alltid har ställts och därmed att intervjun 

inte blivit lika innehållsrik. Därför var sista frågan i intervjuguiden fri för 

skolsköterskan att tillägga något i ämnet som missats tas upp eller behövdes belysas 

mer.   

 

Att skapa mest lämpade meningsenheter som varken är för fragmenterade eller för breda 

visar på en ökad tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheter 

presenterades i en tabell för att illustrera analysprocessen, även citat valdes ut för att öka 

studiens tillförlitlighet i enlighet med Graneheim & Lundman (2004). Analysprocessen 

genomfördes av båda författarna till denna studie. Under tolkningen av text gick 

författarna tillbaka till de transkriberade intervjuerna för att reflektera och diskutera i 

processen att få fram kategorier och teman. Genom att vara fler som tolkar texten är 

detta en aspekt som visar på en ökad pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & 

Beck, 2017).  

 

Författarna till denna studie har strävat efter en så tydlig beskrivning av metod som 

möjligt för att läsaren ska uppleva en hög trovärdighet. Det är upp till läsaren att 

bedöma om studien anses överförbar till andra sammanhang (Graneheim och Lundman, 

2004). Informanterna till studien har olika erfarenheter, utbildning samt arbetar på både 

landsbygd och stad. Informanterna arbetade på både låg-, mellan- och högstadiet, vilket 

ger en stor variation. Detta anser författarna till studien vara en fördel för 

överförbarheten i andra yrkeskategorier som arbetar med stress hos barn och ur ett 

demografiskt perspektiv. Genom studieprocessen påverkas tillförlitligheten av 

författarnas personliga egenskaper och erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004). 

Pålitligheten påverkas genom författarnas medvetenhet om sin egna förförståelse 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Författarna till denna studie har haft en 

öppen dialog för att ta del av varandras förförståelse genom studiens analysprocess. 

Genom att medvetandegöra varandras förförståelser önskade författarna att minska 

risken för påverkan av resultatet till studien. Forskningsprocessen är dynamisk vilket 

innebär att författarna ändrar insikt i fenomenet över studiens gång, vilket påverkar 

tillförlitligheten och pålitligheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att 
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ha en öppen dialog mellan författarna tydliggörs resultatet och bidrar till en ökad 

tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet för studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att stress hos barn utrycker sig på olika sätt, samarbete är av betydelse, 

skolsköterskan bör ha ett helhetsperspektiv samt att skolsköterskan är det största 

redskapet i arbetet.   

 

Identifiering av stress hos barn kan vara komplext. Denna studie visar på att 

skolsköterskan behöver besitta kunskap om att stress hos barn visar sig på olika sätt 

samt i relation till barnens olika åldrar. Symtom kan vara fysiska och psykiska men 

även mer ospecifika som upprepade besök hos skolsköterskan. Fysiska och psykiska 

symtom på stress hos barn som nämnts i denna studie så som huvudvärk, magont och 

oro styrks av folkhälsorapporter och publikationer (Almqvist et al., 2014; Brobeck et al. 

2007; Folkhälsomyndigheten 2017a; Mörelius, 2014; SOU, 2006). I denna studie 

identifierade skolsköterskor symtom hos barn som härleder till stress. Dessa symtom 

stämmer väl överrens med vad tidigare forskning visar. Barn som utsätts för stress och 

inte hinner återhämta sig löper större risk för sjukdom och ohälsa i vuxen ålder (Mc 

Ewen, 2013; Mörelius, 2014; Winning, et al.,2015). Resultatet i denna studie tydliggör 

arbetet för skolsköterskor i identifikationen av stress hos barn. Ur ett samhällsperspektiv 

ger detta en vinning då skolsköterskorna får kunskap om hur de kan identifiera stress 

och därmed kan vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och sjukdom hos barn i vuxen 

ålder. Detta i enlighet med Socialstyrelsen och Skolverkets rapport vägledning för 

elevhälsan (2016). I Skolverket och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan (2016), 

poängteras vikten av att skolsköterskan ska vara uppmärksam på barn som uteblir från 

besök då detta kan vara ett tecken på att barnet inte mår bra. Detta skiljer sig från denna 

studies resultat då skolsköterskors erfarenheter visar på att upprepade besök hos 

skolsköterskan är ett observandum, att ett barn inte mår bra. Skolsköterskorna menar att 

besöket kan stå för någonting mer.   

 

Denna studie visar på att barn upplever stress olika beroende på ålder och mognad. 

Ryan-Wenger, Sharrer & Campbell (2005) och Skybo och Buck (2007) menar att yngre 

barn blir stressade av yttre omständigheter medan äldre barn blir mer stressade av inre 
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faktorer. Skolsköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen arbeta och ge information 

utifrån barnets nivå och behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Genom ett 

helhetsperspektiv och barnperspektiv kan skolsköterskan få kunskaper om barnet. I 

Barnkonventionen (2015) framgår att skolsköterskan ska arbeta utifrån ett 

barnperspektiv. Att skolsköterskan ska arbeta utifrån ett helhetsperspektiv stödjs av 

kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  Helhetsperspektivet 

stödjs av Benner och Wrubels omvårdnadsteori (1989) som menar att människans olika 

sidor måste ses i relation till den sociala kontexten. Då identifiering av stress hos barn 

kan vara komplext måste skolsköterskan utgå både ifrån ett barnperspektiv och ett 

helhetsperspektiv för att kunna urskilja de ospecifika symtom som skiljer sig åt mot de 

väl kända. Benner och Wrubel (1989) menar att människans olika sidor måste ses i 

relation till den sociala kontexten. Skolsköterskan ska arbeta utifrån ett 

familjeperspektiv vilket framgår i  skolsköterskans kompetensbeskrivning (Sveriges 

sjuksköterskeförening, 2016). Studiens resultat om skolsköterskans helhetsperspektiv 

stämmer väl överens med Benner och Wrublers omvårdnadsteori samt de riktlinjer som 

styr skolsköterskans arbete. Skolsköterskans arbete med stress hos barn bör utgå ifrån 

barnets behov och ses ur ett helhetsperspektiv 

 

För att kunna möjliggöra ett helhetsperspektiv menar skolsköterskorna i föreliggande 

studie att det är av vikt att ha tid i arbetet. Skolsköterskorna menar att tillgängligheten är 

viktig för arbetet med stress hos barn. Tillgängligheten kan försämras då flera 

skolsköterskor arbetar på mer än en skola. Genom att arbeta på en skola och vara 

tillgänglig varje dag för barnet främjas relationen mellan skolsköterskan och barnet. Att 

ha en relation till barnet ger skolsköterskan bättre möjlighet att upptäcka ohälsa hos 

barnet. Ur ett större perspektiv är det därmed av stor vikt att skolsköterskor är 

tillgängliga för barnet. Utifrån studien bör skolsköterskan ha ansvar för en skola i taget 

för att öka tillgängligheten, då de kan bidra till kontinuitet i relationen mellan barnet och 

skolsköterskan.  

 

I studien visade det sig att skolsköterskor belyste vikten av samarbete mellan olika 

professioner, framförallt elevens pedagog. Samarbetet mellan skolsköterska och andra 

professioner är en del av barnets kontaktnät. Barnets kontaktnät är av betydelse för 

identifiering av stress men även för att förebygga ohälsa och sjukdom. Skolsköterskan 
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arbetar utifrån Hälso-och sjukvårdslag och skollag, vilket kräver ett multiprofessionellt 

förhållningssätt som även resultatet i denna studie visar (Skolverket & Socialstyrelsen, 

2016: Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I en rapport från Skolverket (2010) 

poängteras vikten av ett samarbete mellan olika professioner utifrån ett barnperspektiv. 

Rapporten visar också att det finns ett behov av kompetensutveckling i samarbetet 

mellan olika professioner. Brister i samverkan är något som återspeglas även i denna 

studie, då skolsköterskor anser att brister i samverkan försvårar arbetet med stress hos 

barn. I enlighet med kompetensbeskrivningen för skolsköterskor ska skolsköterskan 

ansvara för sin egen yrkesutövning utifrån ett professionellt kunnande och även 

samverka med andra professioner. Samverkan är ett krav för skolsköterskan, dels för 

egen yrkesutövning men även för helhetsperspektivet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Enligt Skollagen (2010) ska det finnas tillgång till skolläkare, psykologer och 

kuratorer inom elevhälsan. Det ska även finnas tillgång till specialpedagoger. Att 

skollagen inte betonar tillgången av elevens pedagog ur hälsosynpunkt skiljer sig ifrån 

studiens resultat som menar att denna profession är en betydande aktör i arbetet med 

hälsan hos skolbarn. Skolsköterskan bör kunna förebygga ohälsa hos barn (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Resultatet i denna studie visar att skolsköterskan är en 

viktig aktör i att förebygga stress, vilket även stödjs av tidigare forskning och riktlinjer 

(DeSocio; SOU 2006; Svensk sjuksköterskeförening, 2016; Stember & Schrinsky, 

2006; Rew et al., 2012).  

 

Skolsköterskan är det största redskapet i arbetet med stress hos barn. Synsättet att 

skolsköterskan är ett redskap stämmer överens med studiens teoretiska referensram  

” Hantering av stress ur ett fenomenologiskt perspektiv “ som menar att sjuksköterskans 

egna personlighet och egenskaper har betydelse för vårdandet (Benner och Wrubels, 

1989). Ett exempel är “skapa kontakt” där sjuksköterskans förståelse för tillståndet 

skapar en brygga till patientens levda erfarenhet av tillståndet. Studien visade att 

samtalet var av betydelse för att skapa en relation, och hälsosamtalet är ett hjälpmedel 

för skolsköterskan för att kunna identifiera stress hos barn. Hälsosamtalet är viktigt ur 

ett folkhälsoperspektiv, och folkhälsa är en del av distriktssköterskans 

kompetensområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Kommuner i Sverige har 

möjlighet att ta del av resultatet i hälsosamtalen, då folkhälsomyndigheten gör 

sammanställningar och rapporter över exempelvis skolbarns hälsa över tid 
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(Folkhälsomyndigheten, 2017b). Detta ger en möjliget för exempelvis politiker och 

andra beslutsfattare i aktuell kommun att följa utvecklingen av hälsan hos barnen. Detta 

kan i sin tur ligga till underlag för beslut i kommunen.  

 

Benner och Wrubel (1989) menar att sjuksköterskans expertkompetens är förmågan att 

tolka patientens meningar. Föreliggande studie visar att skolsköterskorna anser att de 

kan hjälpa barnet att finna strategier för stresshantering. Återhämtning är av betydelse 

för stresshantering och skolsköterskor till studien menar att barn behöver mer 

återhämtning. Asplund et al, (2017) menar att återhämtning i olika former är av 

betydelse för stresshantering och är individuellt. Vikten av återhämtning för barn i 

skolan stödjs av Barnombudsmannens rapport (2003) där återhämtning nämns utifrån 

ett barnperspektiv och vikten av samarbete mellan olika professioner belyses. Benner 

och Wrubel (1989) menar att individens sinne, kropp, meningar, förmågor och vanor är 

alla beroende av varandra. För att hitta en lösning till den upplevda ohälsan är det 

enklare att fokusera på ett område, då det i sin tur leder till förändring i de andra 

områdena. Sjuksköterskan bör utgå ifrån individens egna upplevelser och hela dess 

värld för att kunna kartlägga situationen och hitta stresshanteringsstrategier (Benner & 

Wrubel, 1989). Rew et al,. (2012) menar att skolsköterskan ska fungera som en positiv 

förebild och bör tillsammans med barnet kartlägga stresshanteringsstrategier. 

Skolsköterskan kan ge redskap till barn men är även ett redskap i arbetet med stress hos 

barn. Detta innebär att skolsköterskan måste utgå ifrån varje barns perspektiv. Det 

innebär även att det inte går att uppföra några tydliga arbetssätt om hur detta arbete ska 

genomföras då varje barn och situation är unik.  

 

9 Slutsats 
Stress hos barn visar sig på olika sätt, både genom fysiska och psykiska symtom. Det är 

viktigt att ha kännedom om att symtomen skiljer sig åt beroende på barnets ålder och 

mognad. En viktig faktor är samverkan med andra professioner. Barnets pedagog är 

viktig då pedagogen har den närmsta relationen till barnet och ser förändringar i barnets 

hälsa. Skolsköterskan kan ge barn redskap i livet för stresshantering, genom att ge 

struktur och få barnet att hitta lösningar själv. En annan viktig faktor är att 

skolsköterskan bör ha självkännedom, då skolsköterskan själv är det största redskapet i 

arbetet med stress hos barn. Hälsosamtalet är ett verktyg som både identifierar och 
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kartlägger barnets upplevelse av stress. Hälsosamtalet initierar till vidare samtal då mer 

ingående frågor kan ställas för att finna orsaker och åtgärder. För att uppnå detta bör 

skolsköterskan ha ett helhetsperspektiv med barnet i fokus.  

 

10 Klinisk implikation 
 

Då stress uttrycker sig på olika sätt är det viktigt att skolsköterskor har kunskap om 

olika symtom och dess betydelse, detta för att identifiera stress hos barn.  

Denna studie visar att samarbetet mellan skolsköterska och pedagog är av stor 

betydelse. Detta samarbete ur en hälsosynpunkt bör främjas och utvecklas och även 

finnas med i lagar och riktlinjer för barnets bästa. Skolsköterskan är viktig för barnets 

struktur, detta för att finna stresshateringsstrategier. Genom kartläggning hjälper 

skolsköterskan barnet att förstå vad som är stress och dess innebörd.  

 

11 Förslag till vidare forskning 
Utefter studiens resultat vore det av intresse studera samarbetet mellan pedagog och 

skolsköterska. Hur kan detta samarbete främjas och utvecklas för barnets bästa?  

Det vore av intresse att utgå ifrån barnens åsikter angående stress. Vad har barnet för 

strategier för stresshantering? Vad anser barnet är återhämtande i skolan och i 

vardagen?  
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13 Bilagor 

13.1 Bilaga 1 Informationsbrev. Stress hos barn – skolsköterskors 
arbete med stress hos barn inom skolhälsovården 

Informationsbrev om deltagande i studien 

Hej. 

Som studerande på distriktssjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar 

kommer vi att genomföra en studie som syftar till att utforska skolsköterskors upplevelse 

av arbetet med stress hos barn inom skolhälsovården. 

Studien kommer att genomföras under hösten 2017. 

Studien innebära att vi genomför korta intervjuer på ca 20 min med skolsköterskor, som 

innehåller frågor om arbetet med stress hos barn för att senare sammanställa detta 

resultat i en uppsats i slutet av vår utbildning. 

Det personer vi har valt ut att tillfråga om deltagande i denna studie är skolsköterskor. 

Kontaktuppgifter till dig som skolsköterska har vi fått från varje enskild kommun. 

Intervjun kommer vara på en plats som du som skolsköterska anser bäst lämpligt, 

arbetsplats, hemmet eller annat. Intervjun kommer att spelas in för granskning av text. 

Det inspelade materialet kommer att avkodas och endast användas för granskning av 

text. Intervjun kommer inte att hanteras av andra än vi som är ansvariga för studien.   

Som ansvariga till denna studie ser vi inga risker för dig som skolsköterska till 

deltagande i studie, dock är det viktigt för dig att känna till att du under intervjuns gång 

när som helst kan välja att avbryta intervjun utan närmare motivering. 

Vår tanke med denna studie är som vi tidigare nämnt att få fram information om 

skolsköterskans arbete med stress hos barn. Vi ser skolsköterskans roll som 

betydelsefullt i detta område och ser ditt deltagande som värdefullt. 

Den färdiga studien kommer vidare att presenteras i form av en uppsats vid 

Linnéuniversitetet. 

Vänliga hälsningar 

Emma & Stéphanie 

Ansvariga för denna studie är: 
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13.2 Bilaga 2, Samtyckesformulär 

 

 Samtyckeformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien Stress hos barn – skolsköterskors arbete 

med stress hos barn inom skolhälsovården. 

Jag har fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och givit mitt samtycke om 

deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

Underskrift av medverkande 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Underskrift av informationsgivare 

Namnförtydligande, ort, datum    
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13.3 Bilaga 3Intervjuguide 

Att informera om innan intervjun börjar 

·         Presentation av mig som genomför studie 

·         Informera om intervjuns syfte 

·         (Samtyckesblankett), anonymitet 

·         Tidsram 

·         Informera om frågor kommer att ställas utifrån studiens syfte 

·         Upplysa om att informanten kan avbryta intervjun om önskemål finns om det 

 

Frågor till intervju med skolsköterskor 

1.Hur ser du på barn och stress? 

Tidkrävande? 

Ökar/minskar stressen hos barn upplever du? 

 

2.På vilket sätt brukar du upptäcka att ett barn upplever stress? 

När sker det, planerad tid? 

Spontanbesök? 

 

3.Vad har du för resurser i arbetet med stress hos barn?   

Att upptäcka? 

Att förebygga? 

 

4. Vad anser du försvårar ditt arbete med stress hos barn? 

Finns hinder? 

 

5. Har du några idéer som du skulle vilja utveckla för att underlätta ditt arbete? 

Utvecklingsarbete? 

Samarbete med kollegor på andra skolor? 

Avslutning 

·         Summering av frågor 

·         Något att tillägga? 

·         Tacka för deltagande 
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13.4 Bilaga 4 Etisk egengranskning 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening 

eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 

led i studien)? 

  X 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka? 

  X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 

(PUL- ansvarig).   

  X 
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8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 

X   

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 

vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 

projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 

med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 

vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt 

i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

X   

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

X   

 

 


