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Abstrakt 

Bakgrund: Digitala medier är en del av de flesta barns vardag idag. Diskussioner om 

huruvida detta påverkar barns fysiska och mentala hälsa framhävs emellanåt i olika medier. 

Samtidig som det även diskuteras om positiva effekter. Skolsköterskan träffar alla elever och 

har en viktig funktion i det hälsofrämjande arbetet. Skolsköterskan kan i samverka med andra 

professioner och föräldrar förmedla kunskap och stöd till hälsosamma levnadsvanor. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors erfarenheter av barns digitala 

medieanvändning och skärmtid, samt hur skolsköterskan arbetar hälsofrämjande inom 

området. 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ design med induktiv ansats. Nio 

semistrukturerade intervjuer gjordes med stöd av en intervjuguide för att samla in data. 

Insamlat material har analyserats genom manifest kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Skolsköterskans erfarenheter och hälsofrämjande arbete resulterade i två domäner 

med fem kategorier och 16 underkategorier. Skolsköterskor samtalade med barn och föräldrar 

om digitala medier i hälsosamtalen och de använde sig av standardiserade hälsoverktyg. 

Skolsköterskor arbetade med att väcka medvetenhet och reflektion hos eleverna. Föräldrar 

råddes att vara delaktiga i barnens medieanvändning och ha balans och rutiner. Skolsköterskor 

gav information och råd om fysisk hälsa och sömn samt arbetade med utsatthet på nätet, ofta i 

samarbete med andra professioner. Skolsköterskor erfor att samhällets utveckling styr, att 

medievanor hos barn har ändrats på fritiden. Skolsköterskor tyckte att skolor har olika 

förutsättningar och att digitala medier har blivit en del av lärandet. De hade erfarenhet av att 

digitala medier ersätter personliga aktiviteter, att det ger gemenskap och vänner, men också 

utanförskap och konflikter. Skolsköterskor hade också erfarenhet av att barn kan fastna i spel. 

De hade även erfarenhet av fysiska komplikationer, som att kroppen tar stryk och att sömnen 

påverkas. 

Slutsats: Samtliga skolsköterskor lyfte frågan om barn digitala medievanor någon gång under 

tiden förskola till årskurs sex. Samtliga använde sig också av standardiserade hälsoformulär 

under hälsosamtalet med elever. Skärmtid ansågs vara ett svårt begrepp och skolsköterskor 

tyckte det var svårt att ge konkreta råd angående hur länge det är lämpligt för barn att sitta vid 

en skärm. Skolsköterskor ansåg att deras roll i samtalet var att väcka reflektion och hjälpa 

elever till insikt om sina vanor. Skolsköterskor arbetade hälsofrämjande på grupp- och 

individnivå inom området som omfattar barns medievanor, ofta i samarbete med andra 

professioner. Arbetet mot mobbning på nätet var framträdande i studien. 

 

 

Nyckelord: Elever, hälsofrämjande, skolsköterska, digitala medier 
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Abstract 

Background: Digital medias is a part of most childrens everyday life today. Discussions 

about weather this effects the psysical and mental health of children is emphasized from time 

to time in various media. At the same time there is an ongoing discussion about the benefits of 

using digital media. The school nurse meets all students and has an important role in health 

promotion. In cooperation with other professionals and parents the school nurse can supply 

knowledge and support students to a healthy lifestyle.  

Aim: The purpose of this study was to exlore the school nurses´experiences of children´s 

digital media use and screen time, and also to explore how the school nurse´ health 

promotiong in the field.  

Method: The study was conducted with a qualitative design/approach. To collect data, nine 

semi-structured interviews with school nurses were made. Interviews were conducted with the 

support of an interview- guide. Collected data were analysed using manifest content analysis.  

Results The school nurses´ experiences and health promoting work resulted in two domains, 

with five categories and 16 subcategories. School nurses talked to children and parents about 

the use of digital medias during health conversations and they also used standardized health 

tools in conversations. School nurses´worked with helping students reflect on, and create an 

understanding of their habits. Parents were advised to be involved in their childrens media use 

and maintain balance and routines. School nurses gave information and advice about physical 

health and sleep, as well as they worked with childrens vulnerability on the internet, often in 

collaboration with other professions. School nurses thought that society's development rule 

and that the media habits of children has changed in their leisure time. School nurses felt that 

different schools had different conditions and that digital media has become a part of learning. 

They had experienced that digital media replaces personal activities, it could create solidarity 

and friends, but also exclusion and conflict. School nurses also experienced that children can 

get caught in games. They also had the experience of physical complications, such as the body 

in affected and that sleep is affected . 

Conclusion All school nurses´raised the issue of childrens digital media habits sometime 

during the time from kindergarden to the sixth grade. All school nurses´ used standardizied 

health questioairies during healthconversations with children. Screen time was considered to 

be a difficult concept, and school nurses found it difficult to give specific advice about how 

long time is appropriate for children to sit by a screen. School nurses´ felt that their role in the 

conversation was to help students reflect on, and to create an understanding of their habits. 

School nurses worked both on an individual level and group level in their health promoting 

work on the area of digital media habits, often in collaboration with other professions. The 

work against bullying online was prominent in the study. 

 

Keywords: Students, health promotion, school nurse, digital media 
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1 Inledning 

 

De flesta barn idag är uppvuxna med datorer, surfplattor och smarta mobiltelefoner (Findahl 

& Davidsson, 2015). Barn spenderar alltmera tid framför en skärm både i skolan och under 

fritiden och de introduceras allt tidigare. Var fjärde barn har använt läsplatta under sitt första 

levnadsår. Medieanvändningen förändras med barns ålder och skiljer sig mellan pojkar och 

flickor i förpubertet och pubertet (Rikshandboken i barnhälsovård, 2016). Oro över hur barns 

mentala och fysiska hälsa påverkas av digitala medier, TV- och dataspel framhävs emellanåt i 

olika medier efter olika studier, samtidigt som andra studier påvisar positiva effekter i barns 

utveckling. 

Författarnas erfarenheter är att ämnet innefattar många delar och frågan om barns skärmtid 

och medievanor engagerar många personer, utifrån vad de sett, hört och egna erfarenheter, 

både i positiv och negativ riktning. Under utbildningen har ämnet berörts under föreläsningar 

samt verksamhetsförlagd utbildning såväl inom skolhälsovården som inom barnhälsovården 

och författarna har uppfattat att det finns en viss oro kring utvecklingen. I studien kommer 

begreppet digitala medier innefattas av TV, dator, surfplatta och smarttelefon. Begreppet 

skärmtid innefattar den tid som spenderas framför en skärm via TV, smarttelefon, dator och 

surfplatta. Författarna till denna studie är intresserade av vad skolsköterskan har för 

erfarenheter inom området. Skolsköterskan träffar alla elever och har möjlighet att identifiera 

eventuella negativa hälsoeffekter i ett tidigt stadie. Även de positiva hälsoeffekterna bör 

uppmärksammas för att se till vad som kan hjälpa barnen i deras utveckling. Skolsköterskan 

har en viktig funktion i det hälsofrämjande arbetet och kan i samverkan med övrig 

skolpersonal och föräldrar förmedla kunskap och stöd som bidrar till hälsosamma 

levnadsvanor, detta kan ske på grupp eller individnivå. Författarna till studien är därför också 

intresserade av hur skolsköterskan eventuellt arbetar hälsofrämjande inom detta område.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Utvecklingen av digital medier 

Under 1980- 1990-talen skedde stora förändringar i medielandskapet. Internet fick sitt 

genombrott för över 20 år sedan och sedan dess har den digitala utvecklingen trappats upp. 
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Datorerna har blivit bättre och internet mer tillgängligt för alla. Mobiltelefonen har idag blivit 

en personlig ägodel och har förändrat hur vi kommunicerar med varandra och är inte längre 

bunden till en specifik plats längre (Statens mediaråd, 2015). Nästan alla svenskar har idag en 

egen mobiltelefon och de flesta har en smart mobiltelefon. De flesta barn och ungdomar är 

uppväxta med datorer, TV, läsplattor och smarta mobiltelefoner, det är en del av deras vardag 

(Findahl & Davidsson, 2015). Den mediepryl som ökat mest i barns vardag de senaste åren är 

surfplatta (Statens mediaråd, 2015; Common Sense Media, 2013). Internet har gjort det 

möjligt att söka allt mer information och det är idag lätt att få nyheter och även välja vilka 

nyheter man vill ta del av. Traditionella och erkända medier är inte de enda medier som 

förmedlar nyheter idag (Statensmedieråd, 2016b).  

 

2.2 Barns digitala medieanvändning 

Under 2000-talet kan man se en tydlig ökning när det gäller antal timmar barn och ungdomar 

spelar dataspel och använder datorn under vardagarna. Det har också framgått att barn från 

lägre socioekonomiska grupper är mindre fysiskt aktiva och tittar mer på TV (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Utvecklingen går snabbt inom området, men TV är fortfarande det 

media som dominerar för de yngre barnen (Statens medieråd, 2015). Det är inte enbart det 

traditionella sättet att se på TV som gäller för de yngre barnen i dag. De ser även på TV och 

film via surfplatta eller smart mobiltelefon (Findahl & Davidsson, 2015). I tonåren minskar 

TV-tittandet och de internetrelaterade aktiviteterna ökar. Barn och ungas TV-tittande har 

emellertid minskat i Sverige de senaste åren (Statens Medieråd, 2015). Studier visar att TV-

tittandet har minskat även för barn i USA (Loprinzi & Davis, 2016), och hos ungdomar i 

Tyskland (Bucksch, Inchley, Hamrick, Finne & Kolip, 2014), troligtvis till följd av ökningen av 

mobiltelefoner. 

 

Användningen av internet ökar kraftigt och har blivit en del av livet för barn och ungdomar. 

Ökningen är troligen kopplat till tillgången av mobilt internet och smarta mobiltelefoner. 

Surfplattor möjliggör för att allt yngre barn kan använda digitala medier (Statensredieråd 

2015; Ahearna, Dilworth, Rollings, Livingstone & Murray, 2016). Skärmar är dagens 

leksaker för både barn och vuxna. Barn i åldrarna 0-8 år spelar främst spel, tar bilder och 

lyssnar på musik, med stigande ålder ökar kommunikation som sms, internet och sociala 
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medier. Pojkar i förpubertet och pubertet spelar mer spel än flickor, medan flickornas 

medieanvändning under tonåren domineras av sociala medier (Statens medieråd, 2015) 

De allra flesta barn i grundskolan har tillgång till dator och surfplatta i hemmet. Datorer och 

surfplattor används även ofta i undervisningen i skolan (Alexandersson & Davidsson, 2015). 

Tillgången till datorer och surfplattor i skolan har ökat de senaste fem åren. Flera skolor satsar 

på så kallad 1 till 1 dator vilket innebär att vissa klasser, årskurser eller hela skolor får tillgång 

till egen dator eller surfplatta. Det har blivit vanligare med dator eller surfplatta i förskolan. 

Där används de huvudsakligen till att skapa och utveckla intresse för matematik. Med 

stigande ålder ökar användningen av datorer och surfplattor i skolarbetet, främst till att söka 

information, skriva och göra presentationer. Fortfarande är det stora skillnader i olika skolor 

när det gäller användning av digitala verktyg (Skolverket, 2016a).  

 

2.3 Barns påverkan av digitala medier 

2.3.1 Övervikt  

Hur en ökad skärmtid påverkar hälsan har diskuterats i olika studier. Övervikt och fetma ökar 

hos barn i västvärlden och att detta skulle förklaras av ett ökat stillasittande och 

inomhusvistelse finns det måttligt vetenskapligt stöd för. En europeisk studie på barn i 

åldrarna 6-9 år visade på samband mellan hög skärmexponering och ökat intag av livsmedel 

med högt fettinnehåll, socker och salt i form av godis och pizza. Det observerades också ett 

samband mellan hög skärmexponering och ett minskat intag av grönsaker och frukt 

(Börnhorst et al., 2015). Skärmvanor diskuterades i en australisk undersökning om skärmtid 

och övervikt. Där man förklarade att sambandet mellan övervikt och skärmtid kunde bero på 

ett ökat småätande framför skärmen, samt att barn utsätts för reklam med energirika 

livsmedel, som påverkar livsmedelsval vid andra tidpunkter på dygnet (Maher, Olds, 

Eisenmann & Dollman, 2012). Garmy, Clausson, Nyberg och Jakobsson (2014) såg även de i 

sin studie ett samband mellan övervikt hos barn och TV-tittande. De barn som tittade på TV 

mer än två timmar per dag och som hade TV på rummet var oftare överviktiga. 

Datoranvändande mer än två timmar per dag hade inte samma samband med övervikt enligt 

studien.  
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2.3.2 Sömn 

Medieanvändning innan läggdags har visat sig försämra sömnkvaliteten och fördröja 

insomning för både barn och vuxna (Rikshandboken i barnhälsovård, 2016). I en finsk studie 

framkom att mer än ett par timmars TV-tittande och/eller datortid påverkade sömnen negativt 

hos skolbarn, de sov mindre och hade mer oregelbunden sömn. Att ha en dator eller TV i 

barnets sovrum ledde till att barn somnade senare. Föräldrar, lärare och sjukvårdspersonal bör 

vara medvetna om datorns och TV: s negativa påverkan av sömnen hos barn, då det kan leda 

till trötthet under dagen, koncentrations- och beteendeproblem samt ökade hälsorisker på sikt 

(Nuutinen, Ray & Roos, 2013). 

 

I en svensk studie där sömn och TV/datorvanor hos barn studerats framkom det ett samband 

mellan sömnproblem och tiden barn tittade på TV under dagen. De som uppgav att de tittade 

på TV eller dator mer än 2 timmar per dag och hade en TV på rummet hade oftare 

sömnproblem. De barnen med sömnproblem var ofta trötta i skolan, de hade svårare att somna 

på kvällen och att vakna på morgonen. Det framkom även att de barn som sov mindre på 

natten uppskattade skolan mindre än de barn som sov bra på natten (Garmy, Nyberg, & 

Jakobsson, 2012). 

 

2.3.3 Psykisk hälsa och ohälsa 

Barn och framför allt pojkar som spenderar mycket tid framför en skärm har sämre psykisk 

hälsa oavsett om de har en hög fysisk aktivitetsnivå eller inte. För flickor är en ökad skärmtid 

snarare förknippad med dåligt självförtroende (Trinh, Wong & Faulkner, 2015). Det finns 

även ett visst samband mellan mycket skärmtid och symptom som depression och ångest hos 

unga (Maras et al., 2015).  Barn och unga som spenderade lite tid framför en skärm uppvisade 

mer sällan symptom på depression (Kremer et. al., 2012). Det finns också studier som påvisar 

att digitala spel kan ge sociala, kognitiva och känslomässiga upplevelser, vilket skulle kunna 

förbättra barns mentala hälsa (Granic, Lobel & Engels, 2014). 

 

2.3.4 Spatial förmåga och reaktionstid 

Det finns också studier som visar på att skärmanvändning kan vara positivt och stimulerande 

för barns utveckling (Rikshandboken i barnhälsovård, 2016). Studier har påvisat att den 
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spatiala förmågan förbättras hos barn som spelar mycket TV- och dataspel. Actionspel kan 

öka uppmärksamheten till att bli snabbare och mer noggran (Granic, Lobel  & Engels, 2014). 

Den spatiala förmågan anses som en betydelsefull del av vår intelligens och används vid 

exempelvis problemlösning eller i konstnärliga sammanhang. Under senare år har vår 

intelligens höjts i genomsnitt och vissa forskare pekar på sambandet med ökat TV- och 

datorspelande hos barn och unga. Det har även visat sig att TV- och dataspelande har positiva 

effekter på reaktionstiden, framförallt hos äldre barn (Statens folkhälsoinstitut, 2005).  

 

2.3.5 Rörelse och samspel 

Alla TV- och dataspel är inte utformade för stillasittande. Det finns även spel som är 

konstruerade för rörelse vilket framgångsrikt har använts för viktnedgång hos barn med 

övervikt. Det har också visat sig att aktivt engagemang, såsom spel, verkar för att öka 

motivationen för lärandet. Detta har påvisats i folkhälsokampanjer, där digitala spel utformade 

för att lära barn om hälsa och kostvanor verkade öka motivationen till lärande, snarare än 

tryckt material, exempelvis spel för att skapa starkare attityder mot rökning (Schott & 

Hodgetts, 2016). 

 

Dataspel kan också ses som en social aktivitet. Digitala spel har de senaste åren förändrats till 

att bli mer komplexa, skiftande, realistiska och av social karaktär, spelen kan spelas 

kooperativt eller konkurrenskraftigt, ensam, med andra fysiskt närvarande spelare, eller med 

andra spelare online (Granic, Lobel & Engels, 2014). Barn som är engagerade i 

spelverksamhet får gemensamma referenspunkter som är centrala i vardagliga interaktioner 

och kan ligga till grund för samtal i det verkliga mötet med kamrater. Föräldrar med förståelse 

och vilja att vara delaktig i spelkulturen kan också bättra på kommunikationen till sitt barn 

(Schott & Hodgetts, 2016). Gemensamma skärmaktiviteter kan vara ett sätt för föräldrar och 

barn att koppla av tillsammans, ger också föräldrar en grund för vidare förtroende och insyn i 

barnets medieaktiviteter (Rikshandboken i barnhälsovård, 2016). 

 

2.4 Hälsa och hälsofrämjande arbete 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av hälsa från 1948 ses hälsa som “ett tillstånd 

av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller 

handikapp” (Ejlertsson & Andersson, 2009 s.19). I Ottowadeklarationen från 1986, beskrivs 
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hälsa även som en resurs i det dagliga livet. I beskrivningen av hälsa betonas vikten av sociala 

och personliga resurser (WHO, 1986). 

 

WHO beskriver hälsofrämjande arbete som ” den process som ger människor större möjlighet 

att ta kontroll över den egna hälsan och förbättra den” (Borup, 2012 s. 137). Ett mål med 

hälsofrämjande arbete är att ge människor likvärdig möjlighet till hälsa och minska skillnader 

mellan människor. I det hälsofrämjande arbetet ges alla människor samma möjligheter och 

resurser för att kunna uppnå hälsa (Borup, 2012). 

 

Ett av folkhälsans 11 målområden är barn och ungas uppväxtvillkor. Hur man lever och mår 

under barn och-ungdomen påverkar hälsan under hela livet (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Att främja barns och ungdomars långsiktiga hälsa innefattar bland annat att främja goda 

rörelse- och matvanor. Rörelseförmågan, skelett och muskler byggs upp vid fysisk aktivitet 

och vid otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för ohälsa. Fritidsaktiviteter som att titta på 

TV, spela TV- data-spel eller använda datorn på annat sätt innebär ingen fysisk ansträngning. 

I det hälsofrämjande arbetet har skolan en viktig funktion, då skolan når alla barn oavsett 

social bakgrund (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

2.4.1 Skolsköterskans hälsofrämjande arbete 

Elevhälsans främsta mål är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och skapa en 

lärandesituation som är positiv och en miljö som främjar elevernas hälsa, lärande och 

utveckling. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande på både grupp- och individnivå. 

Skolsköterskan kan fungera som ett stöd i undervisningen som rör hälsa och levnadsvanor 

genom att delge sin kunskap. Skolsköterskan arbetar även med att identifiera riskområden hos 

elever på skolan. På individnivå innebär skolsköterskans arbete att uppmärksamma och utreda 

orsaker till ohälsa hos elever samt bidra med lämpliga åtgärder (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Alla elever ska enligt skollagen erbjudas minst tre hälsobesök och hälsokontroller under tiden 

i grundskolan. Det skall finnas tillgång till elevhälsa med skolläkare, skolsköterska, kurator 

och psykolog under hela skoltiden, förskola till gymnasium (Skollag, SFS 2010:800). I 

hälsobesöket ska en bedömning av tillväxt, hälsotillstånd, inlärning och utveckling göras. 
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Hälsobesöken är också tänkt att utöver de vanliga kontrollerna utgöra en möjlighet för eleven 

att prata med en skolsköterska om sin hälsa (Socialstyrelsen, 2014).  

 

I kompetensbeskrivningen för skolsköterskor beskrivs att skolsköterskan ska arbeta med att ge 

elever stöd och kunna medverka till att de skapar sig sunda levnadsvanor. Skolsköterskan 

skall kunna förmedla information på individ- och gruppnivå på lämpligt sätt till såväl elev 

som vårdnadshavare. Skolsköterskan skall även vara uppdaterad på aktuell forskning och ta 

del av ny kunskap inom sitt område (Svensk sjuksköteförening & Riksföreningen för 

skolsköterskor, 2011). 

 

I en studie av Rising-Holmström, Häggström och Kristiansen (2015) påpekade 

skolsköterskorna vikten av ett professionellt förhållningssätt som bland annat innefattade egen 

attityd till eleverna och sitt arbete, samt att respektera elevernas berättelser och val. Att 

bemöta eleven på ett elevcentrerat sätt uttrycktes som en förutsättning i det hälsofrämjande 

arbetet. Skolsköterskorna var överens om att MI-metodiken fungerade väl för att stärka det 

elevcentrerade arbetet. Samverkan med andra professioner och föräldrar i det hälsofrämjande 

arbetet framhölls också som viktigt för många skolsköterskor. I Reuterswärd och Lagerströms 

(2010) studie beskrev skolsköterskorna tre komponenter som påverkade deras hälsofrämjande 

arbete, organisation, stöd samt kunskap. En organisation med otydliga riktlinjer för 

skolsköterskan samt för stort antal elever per skolsköterska ansågs påverka det 

hälsofrämjande arbetet negativt. Bristande stöd från rektor påverkade också negativt medan 

stöd från skolläkare och andra professioner ansågs stärka arbetet. Kunskap och 

evidensbaserade metoder stärkte skolsköterskans hälsofrämjande arbete. 

 

2.5 Teoretisk referensram 

 

2.5.1 Känsla av sammanhang – KASAM 

Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang (KASAM) utgår ifrån ett salutogent 

synsätt. Det salutogena synsättet i motsats till det patogena fokuserar på hälsans ursprung 

snarare än vad som orsakar sjukdom och ohälsa. Med det salutogena synsättet eftersöks 

faktorer som främjar en människas hälsa. En människas upplevelse av hälsa eller ohälsa 

påverkas av hennes KASAM. 
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Begreppet KASAM består av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet syftar till människans förmåga att förstå inre och yttre stimuli som hon möter. 

Hög känsla av begriplighet ger en människa förmåga att uppfatta sin omgivning som 

strukturerad och förståelig. När stimuli kommer oväntat och överraskande har hon en förmåga 

att förklara och ordna dessa till något förståeligt. Hanterbarhet avser de resurser en människa 

anser sig ha tillgång till samt hur väl dessa resurser kan vara behjälpliga när man möter krav 

och händelser i livet. Meningsfullhet beskriver Antonovsky som motivationskomponenten i 

begreppet och inbegriper en människas förmåga att uppfatta att livet har känslomässig 

innebörd, att saker man ställs inför i livet är värt att lägga tid och energi på. Med hög känsla 

av meningsfullhet ser en människa problem och krav som utmaningar snarare än påfrestningar 

(Antonovsky, 2005).  

 

KASAM är en viktig skyddsfaktor för att hantera stressorer i livet. Pengar, jagstyrka, kulturell 

stabilitet och socialt stöd är exempel på generella motståndsresurser (GMR) som Antonovsky 

menar är en viktig del i en människas upplevelse av hälsa och KASAM. GMR fungerar som 

något som ger människan styrka att stå emot stressorer och göra dem begripliga. GMR skapar 

även möjligheter till livserfarenheter som främjar en människas KASAM. En människa med 

flera GMR har således större möjligheter att utveckla stark KASAM. En god hälsa kan på så 

vis främjas genom att stödja människors känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

 

I det hälsofrämjande arbetet i skolan tas det friska till vara hos eleverna. Skolsköterskan ska 

se eleven som en unik person med egna behov och förväntningar, samt ha en tro på elevens 

egen förmåga till att uppleva hälsa och välbefinnande oberoende ohälsotillstånd och sjukdom 

(Rising-Holmström, Häggström & Kristiansen, 2015). Det salutogena sättet att se på hälsa 

samt arbete med KASAM är lämpligt i skolans hälsoarbete (Borup, 2012). 

 

3 Problemformulering 

Under 2000-talet kan man se en tydlig ökning när det gäller antal timmar barn spelar dataspel 

och använder datorn under vardagarna (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Innehavet av 

surfplattor har mångdubblats de senaste fyra åren, vilket också möjliggör att allt yngre barn 

kan använda digitala medier. Skärmar är dagens leksaker för både barn och vuxna. Studier 

visar att ökad skärmtid leder till försämrad sömn och problem med att somna på kvällen vilket 
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i sin tur leder till att barn bli trötta i skolan. Det har även framkommit att ökad skärmtid och 

stillasittande leder till ökad risk för övervikt och fetma. Det finns även flera studier som 

bekräftar att det finns positiva sidor med digital medieanvändning så som att det är 

stimulerande för barns utveckling och främjar social samvaro. Skolsköterskan träffar alla barn 

i skolan under hälsosamtal och hälsobedömningar och har en viktig uppgift i att hjälpa barn 

till en hälsosam livsstil. I det hälsofrämjande arbetet har skolan en viktig funktion, då skolan 

når alla barn oavsett social bakgrund. Vi vill genom vårt magisterarbete medvetandegöra 

eventuell problematik angående barns skärmtid och digitala medieanvändning, vi vill också 

uppmärksamma de positiva effekterna. Detta genom att undersöka vad skolsköterskor som 

arbetar med barn i åldern 6-12 år har för erfarenheter, samt hur skolsköterskor arbetar 

hälsofrämjande inom området.  

 

4 Syfte 

Att undersöka skolsköterskans erfarenheter av barns digitala medieanvändning och skärmtid, 

samt hur skolsköterskan arbetar hälsofrämjande inom området. 

 

5 Metod 

5.1 Design 

Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer har valts 

som datainsamlingsmetod och materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004, 2012). Kvalitativ forskningsdesign ger 

kunskaper om fenomen utifrån människors erfarenheter så som de erfar dem i det 

sammanhang de befinner sig i. Med kvalitativ design är data som samlats in ofta personligt 

berättad så som vid intervjuer (Polit & Beck, 2012). Induktiv ansats innebär att beskrivningar 

av människors erfarenheter analyseras förutsättningslöst (Graneheim & Lundman, 2012).  

 

5.2 Urval 

Urvalet i studien är ändamålsenligt. Enligt Polit och Beck (2012) är ändamålsenligt urval 

vanligt i studier med kvalitativ design och innebär att deltagare till studien valts ut för att de 

har erfarenheter kring det fenomen som skall studeras och därigenom gynnar studien bäst. 
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Processen startade med att verksamhetschefer på skolor och för elevhälsa från tre kommuner i 

sydöstra Sverige kontaktades via e-mail (Bilaga A). Detta för att få samtycke att kontakta 

skolsköterskor i verksamheten. Efter godkännande från verksamhetschef skickades 

informationsbrev om studien till skolsköterskor (Bilaga B). Förfrågan om deltagande i studien 

skickades ut till sammanlagt 32 skolsköterskor. Sju skolsköterskor tackade nej bland annat på 

grund av hög arbetsbelastning, en ansåg sig ha för lite erfarenhet och 15 svarade aldrig på 

förfrågan. Skolsköterskorna svarade via mail om de ville delta i studien. De skolsköterskor 

som tackade ja till deltagande kontaktas vidare via antingen telefon eller e-mail, för att få 

ytterligare information om studien samt för att bestämma tid och plats för intervjun. 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att de skulle arbeta som skolsköterskor i 

förskoleklass upp till mellanstadiet. Författarna gjorde inte någon skiljaktighet avseende 

specialistutbildning eller erfarenhet. Författarna valde att inkludera skolsköterskor från både 

kommunala skolor och friskolor.  

 

5.3 Deltagare 

Studiens informanter bestod av nio skolsköterskor från tre olika kommuner i sydöstra Sverige. 

Övervägande av skolsköterskorna i studien arbetade vid kommunala skolor övriga arbetade på 

friskolor. Skolorna var belägna på landsbygd såväl som i tätort med elever från förskola upp 

till årskurs sex. Alla informanter var kvinnor, åldrarna varierade mellan 36 – 59 år, 

medelåldern var 49 år. De hade arbetat som skolsköterskor mellan ett till 20 år. Av 

skolsköterskorna i studien var det fyra distriktssköterskor, fyra barnsjuksköterskor och en 

grundutbildad sjuksköterska. 

 

5.4 Datainsamling 

Data samlades in via semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer används när 

flera områden skall undersökas och följdfrågor behöver ställas i intervjun för att dessa 

områden skall inkluderas. Forskaren använder sig i den semi-strukturerade intervjun av en i 

förväg förberedd intervjuguide med frågor som täcker in alla intresseområden. Frågorna 

fungerar som ett stöd och behöver inte ställas i någon särskild ordning. (Polit & Beck, 2012 ).  

 

Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 20-40 minuter. Informanterna fick själva välja 

tid och plats för intervjun. Åtta av intervjuerna ägde rum på skolsköterskans kontor på skolan 
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och en intervju gjordes i skolsköterskans hem efter önskemål från skolsköterskan. Författarna 

har genomfört fyra respektive fem intervjuer var och samtliga intervjuer spelades in med hjälp 

av mobiltelefon. Ljudinspelning är lämpligt under kvalitativa intervjuer för att inte gå miste 

om någon viktig information (Patel & Davidson, 2011; Polit & Beck, 2012). Speciellt 

lämpligt är det för forskare med liten erfarenhet av att intervjua. Det krävs dock tillstånd från 

den som skall intervjuas (Patel & Davidson, 2011). Informanterna fick i förväg information 

om att intervjuerna skulle spelas in. Det inspelade materialet förvarades i låst mobiltelefon 

och raderades efter analysarbetet. 

 

Intervjuerna startade med insamling av bakgrundsinformation om informanten. Lundman & 

Graneheim (2012) menar att bakgrundsinformation om informanterna, till exempel ålder och 

utbildning är viktigt för tolkningen i analysarbetet. Efter att bakgrundsinformation samlats in 

ställdes en övergripande fråga om fenomenet vi valt att studera. Frågorna i intervjuguiden 

(Bilaga C) ställdes inte i någon särskild ordning utan i slutet av intervjun försäkrades att alla 

frågor och områden täckts in under intervjun. 

 

5.5 Dataanalys 

Insamlat material analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys enligt 

Granheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys används för att hantera en stor 

mängd data så som data insamlad via intervjuer. I innehållsanalysen försöker forskaren hitta 

likheter och skillnader i data (Lundman & Granheim 2012). Graneheim & Lundman (2004) 

menar att en analysenhet är allt material som insamlats via exempelvis intervjuer och som är 

stort nog att det kan betraktas som en helhet men inte så stort att materialet blir omöjligt att 

hantera. I en text finns flera underliggande meningar och det sker alltid någon form av 

tolkning när man läser en text. De inspelade intervjuerna transkriberades ord för ord och 

utgjorde studiens analysenhet. Författarna transkriberade de intervjuer de själva utfört. Hela 

analysenheten lästes igenom flera gånger av båda författarna enskilt för att skapa en överblick 

över materialet. 

 

Efter det plockades meningsbärande enheter ut. En meningsbärande enhet är en bärande del i 

texten som består av meningar som genom sitt innehåll hör ihop (Graneheim & Lundman, 
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2012). Författarna plockade enskilt ut meningsbärande enheter i materialet och därefter 

gjordes en gemensam jämförelse. I de få fall där det skilde sig fördes en diskussion och ett 

gemensamt beslut tog om vilka meningsbärande enheter som skulle användas. Om 

meningsbärande enheter togs bort var det för att de inte svarade på syftet. Meningsenheterna 

delades in i domäner. Då studiens syfte var uppdelad i två frågor delades materialet in i 

domäner utifrån syftet. En domän representerar enligt (Lundman och Graneheim, 2012) ett 

område och skapar en slags grov indelning av materialet. Alla meningsbärande enheter 

försågs med en sifferkod som följde med i kondensering och kodning. De meningsbärande 

enheterna kondenserades även de enskilt av författarna och jämfördes sedan. Att kondensera 

innebär att korta ner text utan att kärninnehållet går förlorat. Det bärande kvarstår således men 

textmassan blir mindre, allt för att få ett mer lättarbetat material (Lundman & Graneheim, 

2012). Författarna abstraherade därefter de kondenserade meningsenheterna till koder. 

Koderna delades sedan in i subkategorier och kategorier. Enligt Lundman och Graneheim 

(2012) består en kategori av fler koder med likartat innehåll och betydelse och som skiljer sig 

från andra kategorier i fråga om innehåll. En kategori svarar på frågan “vad” och beskriver 

textens manifesta innehåll, dvs. det som sägs direkt i texten (Exempel på analysarbetet tabell 

1, Bilaga D). 

 

5.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts enligt blanketten för etisk egengranskning från Etikkommittén 

Sydost (2015), (Bilaga E). Enligt denna etiska egengransking behövdes ingen etikprövning för 

denna studie. Projektet berörde inga känsliga personuppgifter eller innebar inga fysiska 

ingrepp, påverkade inte forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt och frivilligheten 

framkom tydligt. 

 

Individskyddskravet har följts enligt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtycketskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Skriftlig 

information om studien skickades till verksamhetschef och informanterna. Informationen 

innehöll vilka som skulle genomföra studien, vad syftet var och hur resultatet skulle 

presenteras. Det framgick tydligt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan utan några konsekvenser för dem. Deltagarna lämnade ett skriftligt 

samtycke via mail innan intervjuerna påbörjades. Insamlad data behandlades konfidentiellt, 
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enskilda personer skulle inte kunna identifieras av utomstående och enligt nyttjandekravet 

kommer inte heller materialet lånas ut eller användas för andra icke- vetenskapliga syften eller 

kommersiellt bruk. 

 

6 Resultat 

 

Utifrån dataanalysen framkom 2 Domäner, 5 kategorier och 16 subkategorier. Citaten i 

resultatet är numrerade ett till nio och är kopplade till intervjuerna. 

 

Tabell 2 

Domän Kategori Underkategori 

Hälsofrämjande 

arbete 

Genom hälsosamtal Att använda standardiserade 

hälsoverktyg 

  Att samtala med barn och föräldrar 

om digitala medier 

  Att väcka medvetenhet och reflektion 

 Genom råd och undervisning Hälsoundervisning för elever 

  Råd till föräldrar om delaktighet, 

balans och rutiner 

  Information och råd om fysisk hälsa 

och sömn 

  Information och diskussion om 

utsatthet på nätet 

  I samarbete med andra professioner 

Erfarenheter  Att samhällets utveckling styr Att medievanor ändrats på fritiden 

  Att skolor har olika förutsättningar 

  Digitala medier en del av lärandet 

 Digitala medier ersätter 

personliga aktiviteter 

Gemenskap och vänner 

  Utanförskap och konflikter 

  Att fastna i spel 

 Fysiska komplikationer Att sömn påverkas     

  Att kroppen tar stryk 
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6.1 Genom hälsosamtal 

Vid hälsosamtalet träffade skolsköterskorna alla elever och flera skolsköterskor poängterade 

att hälsobesöken med hälsosamtal var en betydande del i deras hälsofrämjande arbete. För de 

flesta elever innebar hälsosamtalen endast att de fick råd från skolsköterskan rörande deras 

levnadsvanor. När skolsköterskan bedömde att det fanns behov av mer hjälp, hänvisades 

eleven vidare. 

 

6.1.1 Att använda standardiserade hälsoverktyg 

Samtliga av skolsköterskorna i studien använde sig av hälsoverktyg i form av standardiserade 

hälsoformulär under hälsosamtal med elever. Utformningen av dessa hälsoformulär varierade 

däremot mellan olika kommuner och skolor. Standardiserade hälsoformulär beskrevs som ett 

verktyg för att sammanställa information om elevers hälsa. Sammanställningen fungerade 

som en kartläggning för kommuner och specifika frågor från hälsoformulären kunde senare 

lyftas på gruppnivå. I flera standardiserade hälsoformulär lyftes frågan om skärmtid först i 

årskurs fyra. I en kommun kom riktade frågor om skärmtid först i årskurs åtta. Många av 

skolsköterskorna poängterade att begreppet skärmtid som ofta användes i hälsoverktygen var 

ett begrepp som barn hade svårt att definiera. Skolsköterskan fick i många fall förklara 

begreppet och vad det innefattar. I många fall hade barnen svårt att förstå att skärmtid även 

gällde surfplattor och mobiltelefoner. 

 

”Barn förstår inte alltid när man säger skärmtid...då säger jag så här, hur mycket sitter du vid 

datorn, surfplattan, telefonen, då får man helheten, och så TV naturligtvis” (3) 

 

6.1.2 Att samtala med barn och föräldrar om digitala medier 

Samtliga skolsköterskor närmade sig frågan om skärmtid och digitala medier någon gång 

under tiden förskola- årskurs 6. I de fall där frågan om skärmtid inte fanns med i de 

standardiserade formulären kom frågan oftast upp under samtal om fritidsaktiviteter. I de fall 

där barn eller föräldrar beskrev barnet som fysiskt aktiv på fritiden kände skolsköterskor inte 

lika stor oro över att de även använde digitala medier. I de fall där barnet däremot inte beskrev 

någon fysisk aktivitet på fritiden frågade flera av skolsköterskorna vidare om digitala 
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medievanor för att skaffa sig en uppfattning om hur mycket de satt stilla på fritiden. En 

skolsköterska erfor att barn idag mognar tidigare och hade därför valt att tidigarelägga samtal 

om skärmtid, som en förebyggande åtgärd. 

 

Skolsköterskor tyckte att frågan om skärmtid kunde vara en känslig fråga för både föräldrar 

och barn, speciellt de lite äldre barnen. Det fanns föräldrar som skämdes lite över barnens 

digitala medievanor och föräldrars svar om skärmtid stämde inte alltid överens med barnens. 

Här kunde barns ärlighet skapa bra diskussioner med föräldrarna. För yngre barn var ämnet 

inte så laddat utan det kunde ses en bedrift att hantera digitala medier och de var mer öppna 

med sina svar. Däremot ansåg flera skolsköterskor att barn i årskurs fyra inte var helt ärliga i 

sina svar om hur mycket de satt, menade att de var mer medvetna om att de inte ska sitta så 

mycket. Frågan kunde vara mer känslig då barn inte hade några fysiska fritidsaktiviteter, 

eftersom barnen ofta var medvetna om att de bör vara fysiskt aktiva. 

 

”Det kan vara svårt, man går in och klampar lite, hur familjen lever” (1) 

 

En skolsköterska tyckte också det kunde vara känsligt utifrån ekonomiska aspekter och 

menade att det inte är alla som har råd med andra fritidsaktiviteter. Skolsköterskan tyckte 

också det var viktigt att inte ta för givet att alla barn hade tillgång till egen mobiltelefon eller 

andra digitala medier. 

 

6.1.3 Att väcka medvetenhet och reflektion 

Skolsköterskorna ansåg att deras roll i samtalet ofta var att väcka reflektion och hjälpa elever 

att själva komma till insikt angående sina vanor. Flera skolsköterskor betonade att de inte 

tyckte om att använda sig av pekpinnar och komma med krav utan ville snarare fungera som 

en person som eleven kunde diskutera och reflektera med. Att inte skuldbelägga eller komma 

med skrämselpropaganda ansågs också som viktigt. En del skolsköterskor arbetade med att 

förstärka positiva vanor snarare än att peka ut de dåliga vanorna. Flera av skolsköterskorna 

nämnde att de gått utbildning i motiverande samtal- MI och försökte använda sig av metoden i 

samtalen med elever. 
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”Jag tycker att jag inte behöver komma med så mycket krav utan mer fungera som en person 

att diskutera med. En plats att reflektera på”(5) 

 

6.2 Genom råd och undervisning 

6.2.1 Hälsoundervisning för elever 

På flera skolor förmedlade skolsköterskorna information och kunskap om hälsa till eleverna 

under hälsolektioner och hälsoveckor. Under hälsoveckorna lyftes olika teman som rör 

eleverna, såsom kost, fysisk aktivitet, sömn eller skärmtid. På en skola brukade föreläsningar 

om olika teman ordnas, bland annat hade de haft en föreläsning om vad som händer i hjärnan 

vid skärmen. En skolsköterska tyckte det var viktigt att prata om trafiksäkerhet med eleverna 

för att förebygga skador och risker. Skolsköterskan hade erfarenhet av att barn ibland cyklar 

och tittade på mobiltelefonen samtidigt och såg en stor risk i det. 

 

6.2.2 Råd till föräldrar om delaktighet, balans och rutiner 

Flera skolsköterskor tyckte att det var svårt och de vill inte gärna ge några konkreta råd om 

barns digitala medieanvändning. En skolsköterska tyckte det var svårt att säga hur många 

timmar som är lämpligt för ett barn att sitta då det inte finns några specifika riktlinjer att följa. 

Många skolsköterskor var överens om att det var ett brett och svårt ämne. 

 

“Det är ett ämne som är så himla vitt och brett och inte är det lätt heller.. att hantera det, det 

är så mycket tyckande, men vad som är rätt och fel det vet jag inte” (4) 

 

Föräldrar ville ofta ha råd men skolsköterskorna menade att det var föräldrarnas ansvar och 

uppmuntrade istället föräldrar att begränsa användningen. De pratade även om att finna balans 

mellan fysisk aktivitet och stillasittande. Där kunde de ge råd om att finna balans genom att ha 

speciella tider, varva träning med spelande samt erbjuda alternativa aktiviteter istället för att 

förbjud 

 

Flera skolsköterskor gav föräldrarna råd om att vara delaktiga i barns medievanor. 

Skolsköterskorna gav råd till föräldrarna om att de skulle följa utvecklingen och sätta sig in i 

barnens spel och medievanor för att se vad det innebär för barnen. Några skolsköterskor tog 
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upp att föräldrar inte alltid var medvetna om vilka webbsidor barnen var inne på och sällan 

frågade om det heller. 

 

”De här råden brukar jag också ge till föräldrar, att gå in, sätt dig hos ditt barn.. var med 

dem när de är små, så blir det inte så konstigt när de växer med det här.. ni är med liksom.. 

inte som spion utan som en klok vuxen” (3) 

 

Flera skolsköterskor uppgav att det var svårt att följa med i utvecklingen och ha insikt i 

elevernas aktiviteter på internet. De tyckte ofta att elever låg steget före. Föräldrarna råddes 

också att kommunicera med barnen, fråga vad som händer på nätet och vara lite på. Flera 

skolsköterskor menade att många föräldrar förbjöd digitala medier och spel på grund av 

okunskap. 

 

”Man frågar som förälder kanske vad som har hänt i skolan och så men sällan kanske vad är 

det som händer på nätet idag, det är ju en hel värld” (7) 

 

6.2.3 Information och råd om fysisk hälsa och sömn 

I hälsosamtal gav skolsköterskan ofta råd till eleverna om deras fysiska hälsa. I många fall 

handlade råden om att öka elevens fysiska aktivitet. Skolsköterskorna erfor att låg -och 

mellanstadieelever fortfarande har mycket lek i sig vilket gjorde det enklare att motivera till 

rörelse och aktivitet. En skolsköterska hade för vana att informera barnen om vad som händer 

i kroppen när man sitter för mycket och vilka skador det kan ge. 

 

”Jag känner att det är viktigt att informera barnen om vad som kan hända med deras kroppar, 

rent förebyggande.” (2) 

 

Skolsköterskor gav också rådet att hålla ett avstånd till skärmen på minst 30 cm för att 

undvika ögonbesvär. En skolsköterska tyckte att det många gånger var lättare för föräldrar att 

ta till sig information om mer direkta fysiska skador såsom ögonbesvär än om skador och 

risker i framtiden. Till barn med ont i nacke och rygg kunde skolsköterskorna prata om 

arbetsställning och ge tips om övningar eller massage för att lindra besvären. 
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De flesta skolsköterskorna gav råd och information om rutiner inför läggdags vid sömnbesvär. 

Detta gjordes främst på individnivå, men kunde även komma upp vid föräldramöten. Det 

kunde vara råd som att inte ha mobiltelefonen i sängen, att avstå från skärmaktivitet en 

halvtimme till en timme innan läggdags eller att inte ha datorn igång i sovrummet på grund av 

skenet. Skolsköterskan kunde också kontakta föräldrarna då barnet var mycket trött i skolan 

och hon anade att barnet satt uppe sent och spelade. 

 

6.2.4 Information och diskussion om utsatthet på internet 

Många skolsköterskor var involverade i arbete mot trakasserier på nätet. I detta arbete 

arbetade de på individ och gruppnivå. Skolan hade haft inbjudna föreläsare som pratat om 

kränkningar på nätet för både barn, föräldrar och personal. Det hade visats film för barnen 

med efterföljande diskussion. Det fanns någon skolsköterska som hade tagit hjälp utav 

högstadieelever som pratat med barn i årskurs sex, om hur man ska vara mot varandra på 

internet. Skolsköterskan kunde bli involverad en del på individnivå då hon kände eleverna. 

Flera skolsköterskor tyckte att pedagogerna reagerade snabbt vid trakasserier och att föräldrar 

kontaktades. 

 

6.2.5 I samarbete med andra professioner 

Skolsköterskor ansåg att det var betydelsefullt att ha en bra kommunikation med pedagogerna 

då de träffar eleverna den mesta tiden i skolan. Skolsköterskorna menade att oro för en elev 

inte endast kom upp under hälsosamtal, utan de fick även information om barnen från 

pedagogerna. Det kunde bland annat röra sig om elever som var mycket trötta, eller varit borta 

mycket från lektioner. Att återkoppla på gruppnivå till pedagoger efter hälsosamtal ansågs 

också som en del i samarbetet med pedagogerna. På en skola fanns en trygghetsgrupp med 

vuxna på skolan som bland annat arbetade med kränkningar på nätet. 

 

Flera skolsköterskor uppgav att de hade samarbete med kuratorn, bland annat när det gällde 

frågor om trakasserier på nätet och spelberoende. Vid spelberoende pratade eleverna med 

kuratorn och ibland var skolsköterskan med. I en skola brukade skolsköterskan och kuratorn 

gemensamt prata i klasserna om risker på internet, så som att eleverna lämnar spår på nätet 

och de ska vara uppmärksamma på att alla inte är den de utger sig vara på internet. När det 

gällde elever med grov spelproblematik hade en skolsköterska erfarenhet av att få hjälp från 
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Råd och stödenheten. 

 

6.3 Att samhällets utveckling styr  

6.3.1 Att medievanor ändrats på fritiden 

Skolsköterskorna hade olika erfarenheter av hur mycket barn satt med digitala medier. Någon 

menade att det inte var någon större skillnad i årskurserna förskoleklass till årskurs sex. Andra 

skolsköterskor erfor däremot att barn i förskoleklass upp till årskurs två lekte mer och spelade 

mindre. Flera skolsköterskor ansåg att barn som inte hade några andra fritidsaktiviteter 

spelade mer, liksom att barn spelade mer under vinterhalvåret. Tillgången till digitala medier 

angavs också öka användningen. Skolsköterskor pratade om att användandet skiljde sig 

mellan tjejer och killar, att tjejer var mer ute på sociala medier, medan killar spelade mer spel. 

Någon skolsköterska erfor att tjejer ändå spelade mer nu än för fem år sedan. Flera 

skolsköterskor tyckte att användningen av digitala medier hade ökat hos yngre barn de senaste 

fem åren. 

 

Skolsköterskor erfor att barns TV- och mobilvanor hade förändrats de senaste åren. Barn 

tittade allt mindre på TV. I stället tittade de på datorn, mobiltelefonen eller på surfplattan, där 

fanns alla kanalerna tillgängliga. Skolsköterskorna pratade också om att innehavet av 

mobiltelefon och användningen hade förändrats de senaste fem åren. Skolsköterskor angav att 

de flesta barnen hade en egen mobiltelefon i årskurs fyra, någon menade också att det kunde 

finnas ett visst grupptryck i att ha en egen mobiltelefon. Att ringa var inte det mest primära på 

mobiltelefonen utan den användes mer till att skicka sms och att spela spel. 

 

Skolsköterskor tyckte att många föräldrar var väl medvetna om barnens digitala medievanor 

och att det i samtal framkommit att föräldrar försökte ha fasta rutiner och regler. Flera 

skolsköterskor påpekade också att det fanns de föräldrar som hade svårigheter med att 

begränsa sina barn, de tyckte att barnen satt för mycket och att det kunde vara svårt att bryta 

barnen i spelen. 
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6.3.2 Att skolor har olika förutsättningar 

Skolsköterskorna betonade att eleverna inte endast hade skärmtid på fritiden utan även under 

skoltid. Tillgången till digitala medier i skolan skilde sig mellan olika kommuner och olika 

skolor. Flera skolsköterskor framhöll att deras skolor var dåligt utrustade med datorer och 

andra digitala hjälpmedel. En skolsköterska trodde att det skilde sig mellan landsbygd och 

tätort och tyckte att eleverna fick olika förutsättningar inför studier på gymnasiet. På andra 

skolor hade eleverna tillgång till både dator och surfplatta och de användes flitigt i 

undervisningen. Pedagogernas inställning till digitala medier i undervisningen varierade också 

enligt skolsköterskorna. I en skola var pedagogerna på lågstadiet positivt inställda till 

surfplattor medan det på en annan skola fanns en viss oro bland vissa pedagogerna att det 

skulle kunna påverka barns skrivande i framtiden. 

 

”... tror inte förutsättningarna är likvärdiga, det är lite skillnad mellan tätort och landsbygd 

skulle jag tro…” (4) 

 

Skolorna där skolsköterskorna arbetade hade olika regler för elevers användning av egen 

mobiltelefon under skoltid. Flera skolor hade infört totalförbud av mobiltelefon under skoltid. 

Efter mobilförbudet kände skolsköterskorna att det blivit stor skillnad och att eleverna nu var 

ute på skolgården och lekte på rasterna. På andra skolor fanns det inget tydligt förbud mot 

mobiltelefoner i skolan utan det var en överenskommelse mellan pedagog och elever. Det 

varierade således mellan olika klasser och pedagoger. 

 

”Man har ju tjatat mycket om rökfri zon, men jag tycker även att mobilfri zon är bra!” (9) 

 

6.3.3 Digitala medier en del av lärandet 

Skolsköterskorna såg digitala medier som en möjlighet för eleverna att ta reda på fakta och 

skaffa sig kunskap. I flera skolor användes dator och surfplattor som arbetsredskap och 

hjälpmedel. Att söka på internet ansågs lättare och mer tillgängligt för ett barn än att bläddra i 

en bok. En positiv detalj menade skolsköterskorna var att barnen spelade spel som var 

utvecklande, så som spel med matte i. En skolsköterska menade att elever ofta upplevde 
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skolarbetet som roligare om det gick att utföra på datorn. Att vara duktig på data skapade även 

självförtroende hos barn hade en skolsköterska erfarenhet av. Flera skolsköterskor berättade 

att de elever som spelade dataspel och onlinespel blev duktiga på engelska vilket de 

framhävde som positivt. 

”De blir duktiga på engelska, det ska jag inte ta ifrån dem, de sitter ju och spelar med folk 

över hela världen...”(9) 

 

Specialpedagoger använde sig ofta av mobilapplikationer i sitt arbete med barn med 

svårigheter vilket skolsköterskorna erfor som positivt. De hade även erfarenhet av att elever 

med svårigheter att läsa och skriva kunde finna självförtroende i användningen av digitala 

medier i skolan. 

 

Flera utav skolsköterskorna poängterade att eleverna inte behöver vara fysiskt inaktiva bara 

för att de använder sin mobil och internet. De beskrev mobilapplikationer som eleverna 

använde som uppmuntrade till rörelse och utevistelse så som mobilapplikationer för att hitta 

gömda skatter. En del elever använde sig även av så kallade “hälsoappar”, med t ex 

stegräknare, vilket skolsköterskan uppmuntrade. 

 

“Vara på nätet kan ju vara precis vad som helst t ex geocashing, hitta skatter, då sitter man 

inte still...”(6) 

 

6.4 Digitala medier ersätter personliga aktiviteter 

6.4.1 Gemenskap och vänner 

Flera skolsköterskor beskrev att elever hade kompisar på nätet vilket de ansåg vara något 

positivt. De menade att eleverna inte behövde vara ensamma bara för att de satt vid datorn 

eller surfplattan utan att de faktisk hade vänner där också. Många utav de elever som spelade 

spel hade kompisar i spelvärlden och en skolsköterska framhävde spel och internet som en 

möjlighet för ensamma elever att skaffa sig kompisar. En annan skolsköterska menade att 

spelare ofta drogs till varandra då de hade något gemensamt. I vissa fall hade föräldrar och 



27 
 

barn dataspel som ett gemensamt intresse och att spela blev på så vis ett sätt för förälder att 

barn att vara tillsammans. 

 

”Det finns ju många som upplever att det är på nätet de har sina bästa kompisar. Och vad ska 

vi säga om det? Det är väl jättebra!”(7) 

 

6.4.2 Utanförskap och konflikter 

Skolsköterskor kunde se en risk med att barn som spelade mycket hamnade utanför 

kompisskapet, att de förlorade den naturliga kontakten i lek med kompisar. Äldre barn tyckte 

de hade vänner på nätet och även om de flesta skolsköterskorna tyckte det var positivt, så 

menade de att det var en annan värld och någon uttryckte att det var sorgligt om det blev ett 

substitut för något annat. Ett par skolsköterskor hade också erfarenheter av sociala påföljder 

inom familjen, att barn inte äter med sin familj utan äter framför datorn. 

 

”De vill sina barn väl, man köper TV, man har dataskärm och ja.. så stänger barnen in sig på 

rummet och där sitter de, även kvällstid. Föräldrarna går och lägger sig och där sitter 

barnen” (4) 

 

Flera av skolsköterskorna hade erfarenhet av barns trakasserier på nätet. Det var ofta tjejer 

som hade lagt upp mycket på sociala medier som skapade konflikter. De hade skickat negativa 

sms till varandra, fotograferat varandra och även smygfilmat lärare. 

 

”Det jag upplever mest är ju det här springet här, den skrev det om den och den. Det har 

slutat lite i och med att vi tog bort mobiltelefonerna, för nu kan de inte uppdatera om 

varandra under skoltid, om vad de tycker och tänker om en” (9) 

 

6.4.3 Att fastna i spel 

Spelandet tar mycket tid för många barn och skolsköterskor kunde se att även små barn kunde 

fastna i spel. De erfor att barn kunde bli uppslukade av spel och att det blev mycket fokus på 

spel och spelande i samtal mellan eleverna. Tiden går fort framför skärmen när det är roligt 

och det kan vara svårt för barn att bryta. En skolsköterska menade att barn var väl medvetna 



28 
 

om detta men att det blivit som ett slags beroende. Skolsköterskor ansåg att vissa barn hade 

svårare att släppa spel och ett par av skolsköterskorna uppgav att de hade erfarenhet av 

specifika fall där barn fastnat i spel och fått stört dygnsmönster. En av skolsköterskorna hade 

erfarenhet av att barn med neuropsykiatrisk diagnos lättare fastnade i spel, med påföljden att 

de inte kommer till skolan utan blivit sittande hemma. 

 

6.5 Fysiska komplikationer 

6.5.1 Att sömn påverkas 

Frågan om sömn lyftes i hälsosamtalen och flera av skolsköterskorna erfor att vissa barn sov 

för lite. De förekom också att barn själva sökte upp skolsköterskan för sömnbesvär. Många av 

barnen kom i säng sent på grund av spelande och datorer. 

 

”Så när man gör en undersökning kan det visa sig att man inte sover bra. Många säger också 

att jag var uppe sent igår och spelade, det har förändrats jättemycket de senaste fem åren” (6) 

 

Vissa av skolsköterskorna hade erfarenhet av att killar i årskurs sex satt uppe och spelade efter 

att föräldrarna gått och lagt sig. En skolsköterska uttryckte det som att de vände på dygnet, 

blev inaktiva, trötta i skolan samt att det påverkade skolresultatet. Någon skolsköterska lyfte 

att digitala medier innan läggdags påverkade sömnen på grund av att det blev för mycket 

intryck. Även mobiltelefoner kunde skolsköterskor koppla till dålig sömn. Vissa barn hade 

ständigt sina mobiler med sig för att vara nåbara, även när de sov. Det fanns barn som tyckte 

det var svårt att stänga av mobilen då de inte ville uppfattas som otrevliga.   

 

”Många ligger ju i sängen och tittar på TV eller har telefonen, och telefonen måste man ju ha 

för att man ska vara nåbar” (8) 

 

6.5.2 Att kroppen tar stryk 

Flera skolsköterskor gjorde kopplingen mellan mycket stillasittande och värk i rygg, nacke 

och axlar och detta gällde även för barn i årskurs ett och två. Några framhöll också att dåliga 

arbetsställningar kunde vara en bidragande faktor till värk. Flera skolsköterskor pratade om 

gamnacke då barn ligger i sängen eller i soffan och tittar i sina mobiltelefoner eller surfplattor 
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och någon menade också att de kanske sitter illa i skolan. Flera skolsköterskor tyckte att 

digitala spel tar tid från annat som naturlig lek och rörelse. Någon skolsköterska kunde också 

se kopplingen mellan övervikt och stillasittandet. 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet kommer diskuteras löpande under metoddiskussionen. Hur trovärdigt en 

studies resultat är beror på dess giltighet, överförbarhet, tillförlitlighet samt delaktighet 

(Lundman & Graneheim, 2012).  

Författarna valde kvalitativ design i studien för att öka kunskapen om skolsköterskans 

erfarenheter om barns digitala medievanor och hur skolsköterskan arbetar hälsofrämjande 

inom området. Kvalitativ design är lämplig för att få kunskap om människors erfarenheter 

(Polit & Beck, 2012). Författarna utgick inte från någon förutbestämd hypotes, utan har valt 

ett induktivt förhållningssätt för att kunna inhämta data förutsättningslöst. Enligt 

Augustinsson (2012) innebär ett induktivt förhållningssätt att verkligheten studeras utan 

teorier. 

 

Enligt Lundman och Greneheim (2012) handlar giltighet om hur sanna en studies resultat är. 

Genom god variation i urvalet ökar studiens giltighet. I föreliggande studie deltog 

skolsköterskor i olika åldrar som hade arbetat olika lång tid som skolsköterskor och hade 

olika utbildningar. Skolsköterskorna som intervjuades kom från tre olika kommuner i tre olika 

landsting, både från friskolor och kommunala skolor, de arbetade på skolor i landsbygd och i 

tätort samt i mer eller mindre socioekonomiskt utsatta områden vilket upplevs av författarna 

som god spridning.  

 

I föreliggande studie var antalet informanter nio vilket skulle kunna påverka resultatets 

innehåll då ämnet visade sig vara mer omfattande än författarna hade förförståelse om. Det 

hade möjligt kunna framkomma andra erfarenheter med fler intervjuer. Författarna anser ändå 

att insamlad data gav mycket information till studien och att skolsköterskor beskrev liknade 

erfarenheter inom flera områden. Mer data hade kunnat bli svårhanterligt. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att för många intervjuer snarare kan vara en nackdel än en fördel.  
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Inom kvalitativ forskning är forskaren intresserad av att få fram så kallade ”mjuk data” vilket 

innebär data som samlats in via exempelvis intervjuer. I jämförelse med kvantitativ forskning 

där data innebär mer konkreta mätningar och statistik (Patel & Davidsson, 2011). I 

föreliggande studie valdes intervju som datainsamlingsmetod då det ansågs som mest lämpat 

för att svara mot studiens syfte och är brukligt inom den kvalitativa forskningen. Författarna 

har funderat på om det är möjligt att svarsfrekvensen och deltagandet hade blivit högre om 

frågeformulär eller mailintervju valts som datainsamlingsmetod istället. Polit och Beck (2012) 

menar dock att svarsfrekvensen vanligtvis blir högre vid intervju, frågor misstolkas inte och 

det ger även den som intervjuar en bild av personen bakom frågorna vilket kan underlätta 

tolkningen av svaren. Författarna valde att träffa alla informanter för intervju. Genom att 

träffas personligen skaffades en bättre uppfattning av informanten och det uppfattades som att 

det var lättare att prata naturligt i mötet. Det skapade även en möjlighet att ytterligare 

informera informanten om studien och styra samtalet för att få informanten att delge 

erfarenheter om området.  Lundman och Graneheim (2012) beskriver att i kvalitativa studier 

är forskarens delaktighet viktig. Forskaren blir i samspel med den som intervjuas delaktig och 

har viss påverkan på texten och således den insamlade data. 

 

Semi-strukturerade intervjuer som valdes för studien har låg grad av struktur och 

standardisering och ger en möjlighet för informanten att berätta det denne önskar med egna 

ord (Patel & Davidsson, 2011, Trost, 2005). Frågorna i studiens intervjuguide var öppna 

vilket skapar stort utrymme för informanten att svara. Under själva intervjun visade det sig 

dock svårt att hålla sig till endast öppna frågor, och vid genomlyssning av inspelat material 

uppmärksammades att det ställdes en del ja och nej frågor, så kallade slutna frågor, som 

följdfrågor. Detta tror vi kommer sig av ovana och lite erfarenhet av att intervjua. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att konsten att intervjua är något man lär sig genom att utföra 

intervjuer, det är svårt att läsa sig till. Desto mer van man är på att intervjua ju bättre blir man 

på att låta den som intervjuas prata, vilket underlättas av öppna frågor. Å andra sidan kan 

slutna frågor fungera som ett sätt för intervjuaren att försäkra sig om att denne har uppfattat 

svaret på rätt sätt, att denne lyssnat aktivt.  

 

Under intervjuerna fick den som intervjuades endast träffa en av författarna. Att denna metod 

valdes berodde främst på att författarna bor i olika delar av landet och inte hade möjlighet att 
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utföra intervjuerna tillsammans. Trost (2005) menar att det kan vara en fördel för den som 

intervjuar att ha sällskap av en kollega i intervjun för att få stöd. Två som lyssnar kan även 

skapa större förståelse för vad som sägs. För den som intervjuas kan det å andra sidan ses som 

mindre positivt med två intervjuare då det kan uppfattas som ett maktövergrepp (Trost, 2005). 

Tillförlitlighet handlar om att forskaren under hela processen kontrollerar sina antaganden. 

Tillförlitligheten kan ha påverkats av att intervjuerna utfördes av två olika personer, då de 

intervjuade kan ha fått olika följdfrågor. Å andra sidan skulle det kunna stärka 

tillförlitligheten genom att intervjuarna kunde fånga upp fler erfarenheter och ge mer variation 

i det insamlade materialet. (Lundman & Graneheim, 2012).  

 

För att göra en kvalitativ intervju är det fördelaktigt om den som intervjuar är insatt i området. 

Samtidigt är det viktigt att forskarens förförståelse inte påverkar intervjun (Patel & 

Davidsson, 2011). Att ha god kännedom om området är betydelsefullt för att kunna ställa 

följdfrågor under intervjun (Kvale & Brinkman, 2009). Författarna förberedde sig genom att 

gå igenom tidigare forskning på området och hade på så vis skaffat sig en uppfattning om hur 

barn kan påverkas av en ökad digital medieanvändning. Även skolsköterskans arbete och 

hälsosamtal med barn hade studerats innan intervjuer genomfördes. Således ansåg författarna 

att de hade god kännedom om begreppen inom området samt hur skolsköterskor arbetar 

generellt. Dock anser sig författarna inte ha haft några särskilda föreställningar om vad som 

skulle komma fram under intervjuerna. 

 

Kvalitativ innehållsanalys används ofta i omvårdnadsforskning och framför allt när data 

samlats in via intervjuer (Lundman & Graneheim, 2012). I analysen gjordes de flesta delar av 

författarna enskilt för att sedan diskuteras. På så vis förekom reflektion och diskussion om 

olika sätt att tolka materialet. Även handledaren diskuterade och gav synpunkter i 

analysarbetet. Att diskutera, reflektera och verifiera i analysarbetet menar Lundman och 

Graneheim (2012) ökar en studies tillförlitlighet.  

 

Författarna plockade ut meningsbärande enheter enskilt och vid en jämförelse 

uppmärksammades att liknande meningsbärande enheter hade plockats ut. Detta anser 

författarna minskade risken att betydande meningsenheter förbisetts. Författarna till studien 

ansåg sig ha liten erfarenhet av att analysera texter och valde därför att beskriva textens 

manifesta innehåll vilket beskrevs i kategorier och subkategorier. För forskare med lite 
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erfarenhet av att analysera texter kan det vara lämpligt att endast analysera det manifesta 

innehållet i texten. En viss grad av tolkning sker i allt analysarbete men i olika grad och djup 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

I resultatdelen valde författarna att presentera citat från alla intervjuer. Enligt Lundman och 

Graneheim (2012) ger detta den som läser en möjlighet att avgöra en studies giltighet. De citat 

som valdes ansågs beskriva och stärka resultatet. 

 

Genom att beskriva deltagare, urval, datainsamlingsmetod och analys skapas god 

förutsättning för den som läser studien att bedöma om det är överförbart till andra grupper 

eller sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Författarna har reflekterat kring om studiens syfte var för omfattande då det innehöll två delar, 

skolsköterskans erfarenheter samt skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Vidare funderingar 

framkom om materialet hade blivit mer lättarbetat och mer nyanserat om endast en av delarna 

i syftet undersökts. Samtidigt har det framkommit mycket material att arbeta vidare med.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka erfarenheter skolsköterskor har av barns digitala 

medieanvändning samt hur skolsköterskor arbetar hälsofrämjande inom området. Det 

framkom att alla skolsköterskor som deltog i studien hade erfarenheter av hur barn använder 

digitala medier på fritiden och i skolan. Resultatet visade att skolsköterskorna arbetade inom 

området på grupp- och individnivå. Resultatdiskussion utgår från vad som har varit mest 

framträdande i resultatets fem kategorier: Genom hälsosamtal, Genom råd och undervisning, 

Att samhällets utveckling styr, Digitala medier ersätter personliga aktiviteter och Fysiska 

komplikationer. 

 

7.2.1 Genom hälsosamtal 

I studien var det flera skolsköterskor som beskrev att de använde, eller försökte använda sig 

av motiverande samtal (MI) som metod i samtal med elever. Huruvida de upplevde metoden 
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som verksam eller inte framkom dock inte i studien. I en svensk studie där sjuksköterskor 

använt sig av MI i sitt arbete med att motivera överviktiga barn framkom att de tyckte MI var 

bra då det rörde sig om känsliga ämnen så som övervikt eller anorexia. (Söderlund, Nordqvist, 

Angbratt & Nilsen, 2009). Flera skolsköterskor upplevde att digital medieanvändning och 

skärmtid många gånger kunde vara ett känsligt ämne och att använda sig av MI skulle 

eventuellt kunna vara en möjlig metod för att närma sig ämnet. I en dansk studie framkom att 

skolsköterskor ansåg att MI metoden många gånger påminde om och var kompatibelt med de 

normer, värden och metoder som de använt sig av tidigare. Vilken metod de än använde sig 

av så handlade det oftast om att få barnet att själv upptäcka vad han eller hon tycker och 

reflektera över det (Bonde, Bentsen & Hindhede, 2014). 

 

Flera skolsköterskor i vår studie beskrev ett förhållningssätt i samtalet som byggde på att 

väcka reflektion hos barnen och hjälpa dem till insikt i sina vanor. Elevernas syn på 

hälsosamtalet har undersökts av Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskärs (2010) och i deras 

studie framkom att elever ansåg att det var viktigt att skolsköterskan inte anklagade eller fick 

dem att känna sig dåliga. De kände att skolsköterskans roll var att lyfta fram hälsorisker och 

låta eleverna själva diskutera med skolsköterskan och reflektera över sina vanor (Golsäter, 

Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2010). Skolsköterskorna i vår studie ansåg att skuldbelägga 

eller komma med pekpinnar inte var en framkomlig väg i samtal med elever utan använde sig 

snarare av att väcka reflektion något som Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskärs (2010) 

studie visade att elever önskar av sin skolsköterska. Att ge barnet möjlighet att själv välja hur 

de ska planera sin fritid ökar kontrollen över sina aktivitet. Individuell styrning kan ha en 

viktig roll i att minska stillasittande beteende (Biddle, Petrolini och Pearson, 2014). 

 

I hälsosamtalen fick eleverna ofta frågan om hur mycket skärmtid de hade per dag. Flera 

skolsköterskor i studien tyckte att skärmtid kunde vara ett svårt begrepp och de beräknade 

tiden lite olika. En del hjälpte eleven att själv reflektera över all skärmtid och räknade då in 

TV, surfplatta, dator och mobil. Någon skolsköterska menade att mobilen har man alltid med 

sig och behöver inte vara stillasittande för att använda den, därför tänkte hon mer skärmtid 

utifrån TV, surfplatta och dator. Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011a) skriver att barns 

dator- och internetanvändning förändras i snabb. Det är inte länge lika vanligt att sitta vid en 

stationär dator då internet finns tillgängligt i mobiltelefonen och den finns oftast med vart de 
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än går. Docent Elza Dunkels (2015) som forskar på barn och ungas skärmaktiviteter uttryckte 

sig i en debattartikel om att skärmtid är ett förlegat begrepp och att räkna ut vad som är 

skärmtid under en dag är ingen relevant mätmetod. Christiakis (2014) menar också att det 

snarare handlar med om vilket innehåll skärmaktiviteterna har än tiden som spenderas vid 

skärmen. 

 

I studien framkom att frågan om barns medievanor togs upp olika i hälsosamtalen. Någon 

skolsköterska hade tidigarelagt frågan i hälsosamtalen utifrån att barn börjar allt tidigare, 

medan någon skolsköterska inte hade någon riktad fråga förrän i årskurs åtta, när frågan inte 

var given ur ett hälsoformulär kom den ofta upp under barns fysiska aktiviteter. Alla 

skolsköterskorna i studien använde någon form av standardiserade hälsoverktyg, de som 

arbetade på en kommunal skola använde hälsoverktyg som ofta var generella för den 

kommunen. De som arbetade på friskolor hade valt att använda hälsoverktyg utifrån vad de 

tyckte var mest välbetänkta. Hälsoverktyg som frågeformulär syftar enligt Golsäter (2012) till 

att få en ökad förståelse för elevens livssituation och vanor. Enligt socialstyrelsens (2014) 

vägledning för elevhälsa finns det ingen enhetlig modell för hur ett hälsoformulär ska 

utformas, skolsköterskor kan själva eller tillsammans med andra ta fram egna hälsoformulär. 

Golsäter (2012) menar att detta kan utgöra ett hinder för att utveckla och evidensbasera 

hälsosamtal. Maughan et. al., (2014) menar att insamling av data också kan förklara vad 

skolsköterskor gör, hur de gör skillnad och kan ge vägledning för evidensbaserade insatser. 

 

7.2.2 Genom råd och undervisning 

Det framkom i studien att flera skolsköterskor kände att det var svårt att ge föräldrar konkreta 

råd om barns skärmtid. De ansåg att det inte finns några tydliga riktlinjer eller evidensbaserat 

material för att säkert kunna säga hur lång tid som lämpligt för ett barn att sitta vid en skärm. 

Skolsköterskorna i studien gav däremot råd om att ha rutiner och att begränsa användningen. 

Barn och ungdomar bör sitta högst 1-2 timmar per dag framför en skärm enligt Amerikanska 

barnläkarakademin (American, Academy of pediatrics, 2016). Någon svensk rekommendation 

har författarna inte kunnat hitta. Hugo Lagercrantz, barnläkare och hjärnforskare, förespråkar 

rekommendationen från Amerikanska barnläkarakademin och anser att föräldrar bör vara 

försiktiga när det gäller barns medieanvändning eftersom det inte finns tillräckligt med 
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vetenskapliga bevis för huruvida det är farligt eller ej. Lagercrantz jämför situationen med hur 

det var innan det fanns tillräckliga bevis för att rökning var skadligt (Lagercrantz, 2013). 

 

Familjerutiner skapar meningsfullhet och är ett sätt för barnet att kunna förutsäga händelser, 

vilket ökar begripligheten och således även KASAM (Antonovsky, 2005). Att råda föräldrar 

att ha rutiner för barnets användning kan således ses som en viktig del i att se till barnets 

hälsa. I en Australiensisk studie där barn blivit tillfrågade vilka faktorer som främjar ökad 

rörelse och minskar stillasittande framkom att barn med föräldrar som hade tydliga regler 

angående skärmtid i vissa fall hade lättare att bryta sitt stillasittande beteende. Att ha föräldrar 

som var positivt inställda till fysisk aktivitet och var stödjande ansågs också som en främjande 

faktor (Veitch, Arundell, Hume & Ball, 2013). 

 

Många skolsköterskor i föreliggande studie gav råd till barn att inte använda sig av digitala 

medier en halvtimme till en timme innan läggdags för att främja en god nattsömn. Enligt 

Falbe et al. (2014) sov barn som har en mobiltelefon i sovrummet i genomsnitt ca 20 minuter 

mindre per natt än barn som inte hade mobiltelefon i sovrummet. Att mobiltelefoner i 

sovrummet påverkade sömnen hos barn var en koppling som även skolsköterskorna i studien 

gjorde. 

 

Flera skolsköterskor i studien arbetade hälsofrämjande på gruppnivå genom hälsolektioner 

och hälsoveckor. Bland annat informerade de om ergonomi, vad som händer i kroppen när de 

sitter för länge och vid olika arbetsställningar. Tran och Ciccarellis (2012) studie visade på att 

barn saknade tillräcklig kunskap om hur rörelseapparaten påverkas vid datoranvändning. 

Trots att ungefär 40 procent av barnen i studien rapporterade att de upplevt fysiska obehag vid 

medieanvändning hade ingen vetskap om hur de kunde undvika fysiska obehag. Studien 

visade också på att barn sällan berättade det för någon vuxen, vilket forskarna menade kunde 

öka risken för framtida datorrelaterade hälsoproblem. Forskarna diskuterade också betydelsen 

av att ge barn kunskap om att ta pauser, bra och varierade arbetsställningar samt att vara 

lyhörd för fysiska obehag. Veitch, Arundell, Hume och Ball (2013) uppgav i sin studie att 

vissa barn som hade att vetskap om att stillasittande påverkar hälsan negativt fick dem att vara 

mer fysiskt aktiva. 
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Trakasserier och kränkningar via sociala medier var det flera skolsköterskor som lyfte i 

samband med dåliga erfarenheter av barns digitala medievanor. De arbetade lite olika inom 

detta område beroende på erfarenheter och resurser. Författarna i studien hade inför 

intervjuerna med skolsköterskorna inte tänkt att detta skulle vara så framträdande i dessa 

åldrar som studien avser. I Statens medieråds (2010) studie svarade nio procent av barn 

mellan 9-12 år att de någon gång råkat ut för mobbning på nätet, flickorna var mer utsatta än 

pojkarna. Slonje och Smith (2008) skriver att det som skiljer sig mellan nätmobbning och 

traditionell mobbning är spridningen, kommunikationskanalerna är alltid öppna samt att den 

som mobbar kan vara anonym. I det hälsofrämjande arbetet mot trakasserier på nätet 

samarbetade skolsköterskorna med andra professioner för att delge elever och föräldrar 

information. Även äldre elever hade varit delaktiga i samtal med yngre elever om hur man 

beter sig på nätet. Enligt skolverket (2014) minskar kränkningar på nätet när skolpersonal är 

engagerad, det är också viktigt att elever räknas in som aktörer i arbetet och ses som 

samarbetspartners. Vissa skolor i studien hade haft inbjudna förläsare som förläst i ämnet för 

elever, föräldrar och skolpersonal. Skolverket (2014) menar också att det förebyggande 

arbetet kräver att skolpersonal har kunskap för att upptäcka och hantera situationer där elever 

blivit utsatta. En studie visade på att gemensam kunskap om olika sorters mobbning 

underlättar för att identifiera och hantera incidenser mer effektivt (Pearce, Cross, Monks, 

Waters & Falconer, 2011). 

 

I en studie av Garcia-Moya, Somminen & Moreno (2014) framkom att ungdomar med hög 

KASAM som utsattes för mobbning inte påverkades lika negativt som ungdomar med lägre 

KASAM. Antonovsky (2005) menar att för en person med hög KASAM är det lättare att 

hantera och de stressorer man möts av i livet. Att barnen i skolan upplever att det finns 

tillgång till hjälp ökar känslan av hanterbarhet. Det är enligt författarna betydelsefullt att 

skolsköterskan arbetar med att höja barnens KASAM och således förhindrar de negativa 

effekter som kränkningar kan ha på barnens hälsa. Skolsköterskor i studien blev också 

involverade på individnivå då de kände eleverna. För att barn ska känna sig trygga i att berätta 

för vuxna om kränkningar på nätet behövs förtroendefulla relationer, liksom att personal 

signalerar att de vill veta och att de agerar om något inträffar (Skolverket, 2015). Studier visar 

också på att regelbundna hälsobesök hos skolsköterskan ger eleven tillfälle att prata om sin 

hälsa och situation, det skapar en grund för förtroende och underlättar för eleven att kontakta 
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skolsköterskan vid problem eller svårigheter (Clausson & Morberg, 2014., Golsäter, 2012). 

Morberg, Lagerstöm och Dellve (2011) betonade att tillgängligheten var viktigt för att möta 

elevens behov, att ha en öppen dörr policy. 

 

Skolsköterskor i studien rådde föräldrarna att vara delaktiga i sina barns medievanor. Good 

och Fang (2015) erfor att föräldrar hade en viktig roll i att hjälpa sina barn för att undvika 

risker som är förknippade med internetanvändning och att de samtidigt kunde glädjas åt 

fördelarna det gav. Wąsiński och Tomczyk (2015) menar också att föräldrars intresse och 

villighet hade en god pedagogisk effekt för att hjälpa sina barn att delta säkert och bli 

medvetna internetanvändare. Majoriteten av barnen i Feilitzen von, Findahl och Dunkels 

(2011a) undersökning medgav att föräldrarna aktivt blandade sig i deras internetanvändning 

och internetsäkerhet bland annat genom att sätta regler. 

 

7.2.3 Att samhällets utveckling styr 

Hur skolor i studien använde sig utav digitala medier i undervisningen var lite olika på olika 

skolor i studien. Skolsköterskor berättade att tillgången till digitala medier i skolorna såg olika 

ut och flera menade att det inte gav eleverna möjlighet till utvecklas på lika villkor. 

Skolverket (2016b) har lämnat förslag om nationella strategier för skolans digitalisering. 

Förslaget syftar till att tillgången av digitala verktyg ska vara likvärdig och att alla elever ska 

utveckla adekvat digitala kompetens. Professor Lindström (2012) menar också att skolan ska 

digitaliseras för att följa samhällets digitala utveckling. Flera skolor i studien hade regler för 

mobil, en skola hade gemensamt med elever och föräldrar kommit överens om ett 

mobilförbud under hela skoldagen. De skolsköterskor som hade erfarenheter av införande av 

mobilförbud var positiva och upplevde att barnen börjat leka på rasterna igen. Regler för 

mobiltelefon är enligt Skolverket (2014) en fråga många skolor arbetat med. Gemensamma 

regler på detaljnivå kan ge trygghet hos både elever och personal, är reglerna framtagna i 

samspel mellan elever och personal kan de också kännas mer meningsfulla. Detta skapar 

också utifrån Antonovskys (2005) teori en känsla av sammanhang (KASAM), som bland 

annat innebär meningsfullhet och begriplighet. 
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Skolsköterskor i studien erfor att barns medievanor har ändrats de senaste åren. Barn tittar 

bland annat allt mindre på TV. Hernwall (2014) menar att traditionella medieformer som TV, 

radio och tidningar har en tydlig sändare och en mottagare. Mottagaren kan inte påverka 

innehållet i traditionella medier, medan digitala medier öppnar upp för denna möjlighet, TV-

tittaren blir datoranvändare och kan utifrån egna intresse välja vad, när och hur de vill titta. 

 

7.2.4 Digitala medier ersätter personliga aktiviteter 

Att ha vänner på internet och via dataspel erfor många skolsköterskor i studien som positivt. 

Enligt Bonetti, Campbell & Gilmores (2010) studie var barn och ungdomar som beskrev sig 

själva som ensamma mer bekväma med att uttrycka sina personliga åsikter ”online”. Flera 

elever i Kostenius och Herttings (2015) studie upplevde att det var lättare och att de kunde 

uttrycka sig mer fritt i när de kommunicerade med klasskamrater via internet. 

  

Att umgås ”online” är många gånger det mest primära med internet för barn och unga. Två 

tredjedelar av alla barn och ungdomar i åldern 9-16 år uppger att de har en profil på en social 

nätverkssajt. I de flesta fall kommunicerar barnen med folk de redan känner men det 

förekommer även att de söker nya vänner via internet (Feilitzen, Findahl & Dunkels, 2011b). 

Flera skolsköterskor menade även att barn kunde hamna utanför kompisskapet. Enligt Shapiro 

och Mardolin (2014) kan det snarare vara så att ungdomars känsla av kamrattillhörighet och 

självkänsla påverkas positivt av att ha sociala nätverk på internet. Generella motstånds 

resurser (GMR) ses i Antonovskys (2005) teori som faktorer som bidrar till en högre 

KASAM. Sociala resurser är ett exempel på GMR. Författarna tänker att internet och dataspel 

ger barn fler arenor att skaffa sig ett socialt nätverk. Även skolsköterskor i studien uttryckte 

att barn som inte har så många kompisar på fritiden har stor möjlighet att skaffa vänner via 

internet och dataspel. 

 

Skolsköterskorna i studien hade erfarenhet att barn lätt fastnar i spel och hade svårt bryta ett 

spelande beteende. Många skolsköterskor uttryckte att beteendet närmast kunde liknas vid ett 

beroende. Vi funderade då kring vad som är ett beroende. Datorspelsberoende är ingen 

diagnos idag, men America Psyciatric Association (APA) (2013) har benämnt det som ett 

område som behöver forskas mer på. I flera studier som författarna läst används ändå 
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begreppet ”addicted”(beroende) eller ”attictiv”(beroendeframkallande) när det talas om barn 

och internet eller datorspel (Weinstein & Weizman, 2012; Schou-Andreassen et al., 2016). 

Flera av skolsköterskorna beskrev beteenden som skulle kunna beskrivas som ett beroende, så 

som att de försakar skolan, vänder på dygnet och väljer bort andra aktiviteter. Enligt Gentile 

(2009) angav barn som spelade mycket TV-spel att de hoppat över hemläxor och gjorde dåligt 

ifrån sig i skolan för att de spelade så mycket. Barnen upplevde sig själva som “beroende”. 

 

En skolsköterska hade erfarenhet av att barn med neuropsykiatrisk diagnos hade lättare att 

fastna i spel. Flera studier bekräftar att det finns ett samband mellan det som kallas 

datorspelsberoende och barn med neuropsykiatrisk diagnos (Weinstein & Weizman, 2012; 

Schou-Andreassen et al., 2016). För unga tjejer med neuropsykiatrisk diagnos var det större 

risk att sociala medier blev beroendeframkallande. För unga killar med samma diagnos var 

det däremot vanligare att fastna i ett överdrivet datorspelande.(Schou-Andreassen et al., 

2016). 

 

7.2.5 Fysiska komplikationer 

Många skolsköterskor i föreliggande studie hade erfarenhet av att barns sömn påverkas 

negativt av spelande och digitala medier. Studier har visast att titta på TV, dator, mobiltelefon 

eller data/TV-spel sista timmen innan läggdags var förknippat med en ökad risk för sömnbrist 

hos barn. Omfattande användning under kvällen och innan sänggående påverkade även tiden 

det tog att somna (Hysing et al., 2015; Ogunleye, Voss & Sandercock, 2015). Sömntiden 

påverkas också negativt av TV, datorspel eller liknande sent på kvällen framför allt på 

vardagar (Ogunleye, Voss & Sandercock, 2015; Falbe et al., 2014). 

 

Skolsköterskor i studien hade observerat att elever hade värk i rygg, nacke eller axlar och 

kopplade detta till ökat stillasittande och skärmaktiviteter. Det finns enligt Torsheim, 

Eriksson, Schnohr, Bjarnason och Välimaa (2010) ett svagt men konsekvent samband mellan 

skärmaktiviteter och risken att drabbas av ryggvärk. Hakala, Rimpelä, Saarni och Salminen 

(2006) har undersökt sambandet mellan smärta i nacke, axlar och rygg och datorrelaterade 

aktiviteter. Det framkom i studien att risken att drabbas av smärta i nacke eller axlar ökade ju 
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mer tid som ägnades åt datorrelaterade aktiviteter. TV-tittande hade inte samma påverkan 

enligt studien. 

 

8 Slutsats  

Studien visar på att skolsköterskors arbete med att främja hälsosamma medievanor hos barn är 

komplext. På individnivå lyfts frågan om digitala medievanor under hälsosamtalet. I vilken 

årskurs frågan ställs beror mycket utifrån vilket hälsoformulär som används. Skärmtid tyckte 

de flesta skolsköterskorna i studien var ett svårt begrepp och svårt att mäta. Studien visade 

också att skolsköterskor hade svårt att ge konkreta råd om hur länge det är lämpligt för barn 

att sitta vid en skärm då inga sådana riktlinjer finns i Sverige. De menade också att det var 

föräldrars ansvar att sätta gränser. I hälsofrämjande syfte och då hälsorisker uppmärksammats 

arbetade skolsköterskor med att ge råd och information inom fysisk hälsa, sömn, skapa 

balans, ha rutiner samt att råda föräldrar att vara delaktiga i sina barns medievanor. 

Skolsköterskor i studien hade ett reflekterande förhållningssätt i samtal med elever för att 

hjälpa dem att själva komma till insikt beträffande sina vanor. På gruppnivå samarbetade 

skolsköterskan ofta med andra professioner som lärare och kurator. Något som var 

framträdande i studien var arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet. Skolsköterskor i 

studien var till stor del positivt inställda till digitala medier och såg till barns utveckling och 

kunde även se det som en social samvaro. Tillgången till digitala medier var olika på olika 

skolor i studien, skolsköterskor påpekade att det gav elever olika förutsättning för att 

utvecklas. 

 

9 Kliniska implikationer 

Denna studie har gett ökad kunskap om hur barns digitala medievanor ser ut på fritiden och i 

skolan. Resultatet kan bidra med ökad kunskap och bli en hjälp till att uppmärksamma 

eventuella hälsorisker samt inspirera till hälsofrämjande arbete i skolan inom området. Studien 

skulle kunna fungera som ett diskussionsunderlag vid föräldramöte. Studien kan även ligga 

till grund för fortsatta studier inom området. 
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10 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns flera delar i vår studie som hade varit intressant att forska vidare på. Något som har 

satt igång diskussioner i vår studie är begreppet skärmtid, vad betyder det och går det att 

mäta? Vad har barn och ungdomar tankar om begreppet? Något som författarna i studien 

också har funderat kring är hur olika hälsoformulär påverkar bedömningar om barns 

hälsotillstånd, det hade också varit intressant att forska vidare på. I vår studie framkom att 

skolsköterskorna har erfarenheter av att barn utsätts för kränkningar och mobbning via nätet. 

Att efterfråga skolungdomar om deras erfarenheter av ämnet skulle vara ett intressant område 

att forska vidare på. Flera skolsköterskor uttalade sig även om barn som spelar mycket 

dataspel, vilket närmast kunde liknas vid ett beroende. Att undersöka skolungdomars 

erfarenheter av dataspel, och hur det påverkar deras vardag är ett annat tänkvärt område att 

forska på.  
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga A Informationsbrev till verksamhetschef 

Informationsbrev till verksamhetschef 

Information om studien “Skolsköterskans erfarenheter av barns skärmtid och 

medieanvändning” 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren 2016 kommer vi att göra vårt 

magisterarbete. Vi är intresserade av att undersöka skolsköterskans erfarenheter av barns 

ökade skärmtid och medieanvändning samt hur skolsköterskan arbetar hälsofrämjande inom 

området. Vi avser undersöka erfarenheter hos skolsköterskor som arbetar på låg- och 

mellanstadium. 

Barn spenderar alltmer tid framför en skärm. Skärmar har blivit dagens leksaker för både barn 

och vuxna och digitala medier är en viktig del in skolungdomars liv idag. Under 2000-talet 

kan man se en tydlig ökning när det gäller antal timmar barn och ungdomar spelar dataspel 

och använder datorn under vardagarna. Studier visar att ökad skärmtid kan leda till försämrad 

sömn och insomningsproblem. Ökad skärmtid och stillasittande leder även till ökad risk för 

övervikt och fetma. Studier har även påvisat risker avseende barnets kognitiva och sociala 

utveckling. Skolsköterskan träffar alla barn i skolan under hälsosamtal och hälsobedömningar 

och har en viktig uppgift i att hjälpa barn till en hälsosam livsstil. I det hälsofrämjande arbetet 

har skolan en viktig funktion, skolan når alla barn oavsett social bakgrund. Studiens syfte är 

att undersöka skolsköterskans erfarenheter av barns skärmstid och medieanvändning samt hur 

hon arbetar hälsofrämjande på området. Vår förhoppning är att studien kommer medvetengöra 

eventuell problematik angående barns ökade skärmtid och medieanvändning vilket kan ge 

underlag för ett hälsofrämjande arbete i skolhälsovården samt för vidare studier. 

Studien görs på magisternivå i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi söker nu skolsköterskor som arbetar på 

låg- och mellanstadium i****** och i ****** som kan delta i vår studie. Material till studien 

kommer samlas in genom intervjuer med skolsköterskor. Intervjuerna kommer att göras under 
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april 2016 och beräknas ta ca 30-60 minuter. Det insamlade materialet kommer analyseras 

och redovisas i magisterarbetet. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

materialet kommer inte användas i annat syfte än denna studie. Ingen person eller arbetsplats 

kommer att kunna identifieras i resultatet. Deltagandet i studien är helt frivilligt och deltagare 

kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att motivera varför. 

 

Vänligen hör av dig via mail om du samtycker eller inte samtycker till att vi kontaktar 

skolsköterskor i din verksamhet till studien.  

Tack med vänlig hälsning Katrin Ekdahl och Karin Hägerdal 

Katrin Ekdahl, Leg. Sjuksköterska                 Karin Hägerdal, Leg. Sjuksköterska 

******                                                              ****** 

Mail: ************                                       Mail: ************ 

Tel: *************                                       Tel: ************ 

Handledare: Kristina Schildmeijer,  mail: ***************** 
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11.2 Bilaga B Information om studien till skolsköterskor 

Information om Studien: Skolsköterskans erfarenheter av barns digitala medieanvändning. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i studien: Skolsköterskans erfarenheter av barns 

digitala medieanvändning 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren 2016 kommer vi att göra vårt 

magisterarbete. Vi är intresserade av att undersöka skolsköterskans erfarenheter av barns 

ökade skärmtid och digitala medieanvändning samt hur skolsköterskan arbetar hälsofrämjande 

inom området. Vi avser undersöka erfarenheter hos skolsköterskor som arbetar på låg- och 

mellanstadium. 

Barn spenderar alltmer tid framför en skärm. Skärmar har blivit dagens leksaker för både barn 

och vuxna och digitala medier är en viktig del in skolungdomars liv idag. Under 2000-talet 

kan man se en tydlig ökning när det gäller antal timmar barn och ungdomar spelar dataspel 

och använder datorn under vardagarna. Studier visar att ökad skärmtid leder till försämrad 

sömn och problem att somna på kvällen. Ökad skärmtid och stillasittande leder även till ökad 

risk för övervikt och fetma. Studier har även påvisat risker avseende barnets kognitiva och 

sociala utveckling. Omfattande skärmtid i form av tv-tittande har negativt samband med 

koncentrationsförmåga, skolprestation och språklig förmåga. Skolsköterskan träffar alla barn i 

skolan under hälsosamtal och hälsobedömningar och har en viktig uppgift i att hjälpa barn till 

en hälsosam livsstil. I det hälsofrämjande arbetet har skolan en viktig funktion, skolan når alla 

barn oavsett social bakgrund. Studiens syfte är att undersöka skolsköterskans erfarenheter av 

barns digitala medieanvändning samt hur hon arbetar hälsofrämjande på området. Vår 

förhoppning är att studien kommer medvetengöra eventuell problematik angående barns 

ökade skärmtid och digitala media användning vilket kan ge underlag för ett hälsofrämjande 

arbete i skolhälsovården samt för vidare studier. 

Vi kommer använda oss av intervjuer för att samla in material till vår studie. Material till 

studien kommer samlas in genom intervjuer med skolsköterskor. Intervjuerna kommer att 

göras under april 2016 och insamlat material kommer analyseras och redovisas i 

magisterarbetet. Du som väljer att delta i studien kommer att få lämna ett skriftligt samtycke 

innan intervjuerna påbörjas. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

materialet kommer inte användas i annat syfte än denna studie. Ingen person eller arbetsplats 

kommer att kunna identifieras i resultatet. När magisterarbetet är godkänt kommer det 

publiceras i DiVa, Linnéuniversitetets databas för uppsatser och examensarbeten. Du som 

väljer att delta i studien kommer att få ta del av resultatet om Du så önskar. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig. 
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Om Du önskar delta kontakta oss snarast via mail eller telefon. För skolsköterskor ****** 

kontakta Katrin Ekdahl. För skolsköterskor ****** kontakta Karin Hägerdal. 

Har du frågor vänligen kontakta någon av nedanstående. 

Katrin Ekdahl, leg Sjuksköterska    Karin Hägerdal, leg Sjuksköterska 

Tel: ******                                        Tel: ****** 

Mail: ******                                      Mail:******  

Handledare: Kristina Schildmeijer,  mail: ****** 
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11.3 Bilaga C Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

 

Bakgrundsinformation: 

 

 Ålder: 

 År som skolsköterska: 

 Specialistutbildning: 

 Kön: 

 

Huvudfrågor 

 Kan du berätta om hur ett hälsosamtal kan se ut, vad kan framkomma i samtalet i 

avseende ökad medieanvändning och skärmtid. 

 Använder ni er av standardiserade formulär vid hälsosamtal och i så fall vilket?/ lyfter 

ni i hälsosamtal frågan om skärmtid och medieanvändning? 

 Vilka positiva hälsoeffekter har du som skolsköterska observerat?  

 Vilka negativa hälsoeffekter har du som skolsköterska observerat?  

 Uppmärksammas ökad skärmtid hos barn och hur arbetar ni hälsofrämjande på 

skolan?  

 Samarbete med övrig personal? 

 Hur arbeta du som skolsköterska hälsofrämjande inom området?  

 Upplever du att det är någon skillnader i årskurserna, och i så fall hur skiljer det sig? 

 Samtal med föräldrar om skärmtid? 

 Vilka råd ger du som skolsköterska barn angående skärmtid? 

 

Följdfrågor 

Hur, på vilket sätt, berätta. 
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11.4 Bilaga D Analysarbete 

Bilaga 5. Exempel på analysarbete 

 

Tabell 1. 

Meningsenhet Kondenserad Kod Subkategori Kategori 

tror inte förutsättningarna är 

likvärdiga Det är lite skillnad från 

landsbygd och tätort tror jag, det 

skulle man ju önska att det var 

klockrent för alla, utifrån det 

läromässiga, för att ta till sig 

kunskaper. I dagens läge kan vi ha 

en dator som tar en halv lektion 

innan den har gått igång och så här 

och då skrivs det på papper istället. 
ge dem en bra språngbräda när de 

blir äldre, börja gymnasiet.. 

behöver de ha tillgång till riktiga 

grejer i skolans värld också 
 

Olika förutsättningar 

för olika skolor. Inte 

samma  tillgång till 

datorer och nätet. 

Behöver tillgång för 

att förbereda inför 

gymnasiet. 
 

Förutsättningar 

i skolan 
Att skolor har 

olika 

förutsättningar 

Att samhällets 

utveckling 

styr 

det handlar mycket om att även 

börja med det här med att börja 

med hälsosamtal i tidig ålder, att få 

barnen själva att reflektera över 

sina vanor, att inte använda 

pekpinne metoden, gör så här, gör 

si, det är ju.. det har visat sig att 

det ger ingen effekt, utan 

förändringarna måste komma 

inifrån, från personerna själva och 

det är jag övertygad om gäller även 

för barnen. 

Barnen får tidigt 

reflektera över sina 

vanor snarare än att 

jag använder 

pekpinnen. 

Förändringar ska 

komma inifrån.  
 

Reflektion 

snarare än 

pekpinnen 

Att väcka 

medvetenhet och 

reflektion 

Genom 

hälsosamtal 

med elever 

En annan negativ hälsoeffekt kan 

vara att de blir lite utanför 

kompisskapet när de blir helt 

uppslukade av sin tv‐ spelsvärld, 

det kan vi se redan när de är i 

lågstadiet. Spelet bygger hela tiden 

på att du ska vidare till nästa nivå 

och till nästa, det slukar upp hela 

deras tid.Det är risk att de förlorar 

mycket, även om det inte är.. inte 

vill hålla på med någon idrott eller 

så, så förlorar de det här naturliga 

med att leka med kompisar, för de 

vill hem till sitt Tv‐spel, det är ju 

en negativ hälsoeffekt 
 

Barn som blir helt 

uppslukade av sin tv-

spelsvärld riskerar att 

hamna lite utanför 

kompisskapet. 

Förlorar det naturliga 

med att leka med 

kompisar. 
 

Utanförskap Utanförskap och 

konflikter 
Digitala 

medier 

ersätter 

personliga 

aktiviter 

.standardiserade hälsoenkäter.. är 

det samma för hela kommunen.. är 

inlagt i systemet.. verksamhetschef 

vill ju ha utdrag från vissa frågor, 

Standardiserade 

hälsoenkäter i hela 

kommunen. Görs 

utdrag från vissa 

Hälsoenkät som 

kartläggning 
Att arbeta med 

standardiserade 

hälsoverktyg 

Genom 

hälsosamtal 
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som han väljer ut då varje år.. Jag 

drar ju alltid ut det här, en styrka 

för då kunde jag dela ut det, till 

rektorn, till mentorn och till 

speciallärarna eller de som vill, 

ibland är det så att jag redovisar 

vissa frågor när vi har möte.. en 

kartläggning 

valda frågor varje år. 

Ibland redovisas på 

möte, blir en 

kartläggning.  

Det finns ju elever som söker upp 

oss för sömnbesvär och då frågar 

vi alltid om det här med 
skärmen och ljuset och att man är 

uppe i varv. Att man ska släcka 

helst en timme innan man går och 
lägger sig.  

söker för sömnbesvär, 

frågar om 

skärmvanor. Råd om 

att släcka helst en 

timma innan man går 

och lägger sig. 

Råd om 

sömnhygien vid 

sömnbesvär 

Information och 

råd om fysisk 

hälsa och sömn 

Genom råd 

och 

undervisning 

I de lägre åldrarna tycker jag nog 

användningen ökat, framför 

allt...nu är det mycket Ipad. som 

tioåringarna då, de hänger vid 

datorn en del fortfarande, men det 

är mycket ”Youtube” 

Användningen ökat 

framför  allt i de lägra 

åldrarna, mycket 

iPad. 10-åringarna 

sitter en del vid 

datorn, mycket 

Youtube  

Ökad 

användning i 
lägre åldrar 
 

Digitala medier 

ersätter 

personliga 

aktiviteter 

Att samhällets 

utveckling 

styr 
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12.5 Bilaga E 
 

Etisk egengranskning 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning  

 

Projekttitel: Skolsköterskans erfarenheter av barns medieanvändning och skärmtid 
 

 
Projektledare: Karin Hägerdal och Katrin Ekdahl  

 

 
Handledare: Kristina Schildmeijer 

 

   Ja Tveksamt Nej  

 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

   

 

 

    X 

 

 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även 

sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i forskningen)? 
   

    X 

 

 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

   

 

 

    X 

 

 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
   

    X 

 

 

       
     5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning 

såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

   

 

    X 

 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

http://www.epn.se/
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Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

 

 

  Ja Tveksamt Nej 

6 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 (mörka inget men överdriv ej heller 

farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares godkännande (t ex 

enkäter i skolklasser). 

X   

7 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   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk person) 

är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning (PUL- ansvarig).  
   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef eller 

motsvarande). 

X   

 

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 

förekommande fall även av handledare. 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
Ort och datum: 

………………………………………………………………………………………. 

Projektledare: 

………………………………………………………………………………………. 
namn 

………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 

Underskrift projektledare: 

………………………………………………………………………………………. 

Handledare: 

………………………………………………………………………………………. 
namn 

………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 

Underskrift av handledare: 

………………………………………………………………………………………. 

 


