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Bakgrund: Skoltrötthet är ett symtom på att någonting inte står rätt till. Det finns orsaker som 

påverkar och ger konsekvenser vid skoltrötthet. Elever själva anger att hög studietakt och 

otillräckligt stöd kan vara anledning till skoltrötthet. Skolhälsovården har en viktig stödjande 

funktion. 

Syfte: Syftet var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att stödja elever som upplever 

skoltrötthet inom grund- och gymnasieskola. 

Metod: Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats beskriven av 

Graneheim och Lundman. Åtta intervjuer genomfördes med skolsköterskor. 

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fem kategorier såsom; kartlägger elevens 

svårigheter, engagerar föräldrarna, följer upp studiemiljön, har en respektfull inställning och 

reflekterar över egna insatser, med 13 underkategorier. 

Konklusion: Resultaten av denna studie kan bidra till att utveckla och förbättra 

skolsköterskor möjlighet att ge stöd till skoltrötta elever. De kan även utgöra grund för 

riktlinjer vid hantering av skoltrötthet så att elever inte utelämnas från stödinsatser. 
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Background: School burnout is a symptom which point to that something is wrong. There are 

many reasons which lead to school burnout. The pupils themselves point out high work 

pressure and lack of support as the main reasons. The school’s health care is a support 

function. 

Aim: The aim of this study was to describe school nurses' experience of supporting pupils 

who suffer from school burnout in elementary school and college. 

Method: The data were analysed using qualitative content analysis technique with inductive 

approach described by Graneheim and Lundman. Eight interviews with Swedish school 

nurses were performed.  

Results: Five categories emerged from the analysis; specify the pupil’s difficulties, engage the 

parents, follow up study atmosphere, have a respectful attitude and reflect over own 

interventions, with 13 subcategories.   

Conclusion: The result of this study can develop and improve school nurses’ ability to 

provide support to pupils who experience school burnout. They may also become policies for 

how to handle school burnout to avoid situations where these pupils are left without support.  
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INLEDNING 

Psykisk ohälsa bland ungdomar ökar (Jerdén, Burell, Stenlund, Weinehall & Bergström, 

2011). Skoltrötthet beror enligt elever på hög studietakt men också brist på stöd (Skolverket, 

2008). I dagens samhälle är skoltrötthet ett vanligt fenomen som ofta orsakar skolfrånvaro 

(Hillman, 2010).  Vid en längre tids frånvaro signalerar detta att något är fel. Ungdomar anger 

att trötthet, nedstämdhet liksom svårighet att följa med i skolarbetet är orsaker till skolk. 

Uteblivet stöd i skolan kan också vara en orsak till skolk. Eleven undviker därigenom att 

utsätta sig för situationer som denne inte behärskar. Elevernas arbetsmiljö har stor betydelse 

för lusten att gå i skolan. En brist i arbetsmiljön är då mobbing sker och när tecken på 

ensamhet är tydlig, vilket även det kan generera till skolk. Andra orsaker till skolk kan vara att 

elever försover sig och att lektionerna upplevs ointressanta. Vid alla former av skolfrånvaro 

bör en utredning inledas om bakomliggande orsaker. Baserat på utredningsresultatet har 

skolan sedan skyldighet att sätta in åtgärder som kan minska skolfrånvaron (Hillman, 2010).  

 

Fler pojkar än flickor uppger skoltrötthet som orsak till studieavhopp inom gymnasiet. 

Studieavhopp hos pojkar handlar ofta om att utbildningen upplevs för teoretisk eller att de 

väljer att börja arbeta istället. Åtgärder för att förhindra studieavhopp kan vara byte av 

gymnasieprogram, skola eller klass, liksom utökning av praktiktid (Statistiska centralbyrån, 

2007). Mer stöd från skolans personal kan vara en anledning till att stanna kvar i skolan, trots 

skoltrötthet, framförallt hos flickor på gymnasiet (Statistiska centralbyrån, 2007). Elevhälsan 

har därmed en betydelsefull uppgift i att utreda och initiera åtgärder för att minska 

skolfrånvaron (Hillman, 2010). Skolsköterskan är en nyckelperson som har möjlighet att tidigt 

fånga upp elever med tecken på skoltrötthet. För att adekvat kunna möta dessa elevers behov 

av stöd behövs kunskapsutveckling.  

BAKGRUND 

Skoltrötthet 

Skoltrötthet kan definieras som trötthet relaterat till utmattning, känsla av otillräcklighet eller 

en cynisk inställning till skolarbete (Salmela-Aro, Kiuru, Pietikäinen & Jokela, 2008b). 

Hillman (2010) menar att skoltrötthet är ett begrepp som beskriver en upplevelse, vilket inte 

förklarar någon orsak och kan vara ett uttryck för överkrav i skolan. Det kan uttryckas i form 

av brist på motivation eller meningsfullhet, känsla av misslyckande, avsaknad av lust och 

inspiration eller att inte duga. Då eleven visar på sådana tecken, bör skolsköterskan skapa sig 

en grundlig bild av eleven genom anamnes gällande tidigare utveckling och skolprestationer. 

Det kan finnas anledning till låg prestationsförmåga om eleven är sen i utvecklingen.  Vid 

sådana iakttagelser finns det anledning att skolpsykologen gör en utvecklingsbedömning och 

specialpedagogen en pedagogisk utredning. Om en elev med normal utveckling och tidigare 

goda prestationer i skolan uppger skoltrötthet ska en möjlig depression övervägas (Hillman, 

2010).  

 

Elever med inriktning mot teoretiska gymnasieutbildningar upplever sig mer skoltrötta än 

elever inriktade på praktiska gymnasieutbildningar. Det finns genusskillnader i skoltrötthet, 

där flickor jämfört med pojkar oavsett gymnasieinriktning upplever skoltrötthet i större 



 2 

utsträckning. Elever med skoltrötthet är viktiga att identifiera, då de är i behov av stöd för att 

fullfölja sin studiegång. Uppmuntran till lusten att lära gynnar elevens vilja och motivation att 

studera (Salmela-Aro, Kiuru & Nurmi, 2008a). Motivationen påverkas av lärarnas 

förhållningssätt, respekt för varje elev och dennes särskilda behov. Eleven upplever olika 

slags krav från familj, vänner och skola. För att nå fram till eleven behöver läraren reflektera 

över och ta hänsyn till individens totala livssituation. Motivationen påverkas även av elevens 

föreställning om det egna jaget och självkänsla är ofta relaterat till skolprestation (Giota, 

2002). Att erkänna att skoltrötthet förekommer är viktigt. Detta erkännande kan bli till gagn 

för skolhälsovården för utvecklandet av kunskap kring skoltrötthet och finna metoder för 

bedömning om hur allvarligt tillståendet är för den enskilde eleven (Salmela-Aro, 2010). 

Påverkande faktorer vid skoltrötthet 

Skolbarns fysiska och psykiska hälsa 

Hälsa ska ses utifrån en helhet, där livssituationen och i det sammanhang som levs har 

betydelse (Eriksson, 2000). Hälsa innebär ett samspel mellan sundhet, friskhet och känslan av 

välbefinnande. Upplevelsen av hälsa är individuell, relativ och kan upplevas oavsett en 

diagnos. Om livet saknar mening har hälsa ingen betydelse. Eriksson (2000) menar vidare att 

tankesättet är den att människan växelverkar mellan kropp, själ och andra individer. Hela 

människans livssituation ska involveras i vårdandet och inte enbart riktas mot sjukdomen. 

Människan ska bli sedd och trodd på som den unika människa den är. Människan föds med 

hälsa, dock kan olösta hinder under livet ge ohälsa. Vårdandet utgår från en holistisk syn där 

kropp och själ tas i beaktande i vårdandet och där målet är att gagna hälsa. Vårdarens uppgift är 

att råda bot och stilla lidande. Individens egen uppfattning om hälsa är styrande vid 

hälsoarbete. Motivationen och möjligheten finns inom individen själv och det är där arbetet 

för hälsa börjar (Eriksson, 2000).  

 

Begreppet hälsa betyder olika för människor (Ewles & Simnett, 2005). Synen på hälsa formas 

av upplevelser, kunskaper, värderingar och förväntningar. För en småbarnsförälder kan hälsa 

betyda att kunna ta hand om sin familj. Äldre människor beskriver hälsa med att vara frisk 

och att ha ett fungerande samspel mellan styrkor och svagheter och att kunna genomföra 

förväntade uppgifter. Barns syn på hälsa är sammankopplade till fysisk aktivitet och god 

kosthållning. Barns syn på ohälsa är förenat med rökning, dålig miljö och onyttig mat (Ewles 

& Simnett, 2005). Tonårstiden är den tid då barnet är på väg att bli vuxen. Kroppen förändras 

och hjärnan mognar. Under denna tid är tonåringen som mest sårbar för att testa tobak, 

alkohol och rusningsmedel. För att ungdomen ska välja en sund livsstil har miljön, det vill 

säga; skola, hem, vänner och övriga samhället en stor betydelse. Om miljön känns oduglig för 

ungdomen eller om denne lider brist på självuppskattning ökar risken för osunt leverne 

(Pellmer & Wramner, 2002).  

 

Clausson, Petersson och Berg (2003) har i sin studie undersökt skolsköterskors syn på 

skolbarns hälsa. Den fysiska ohälsan såsom kroniska sjukdomar ökar, främst i tonåren. 

Dagens förändrade livsstil med försämrade matvanor, en ökning av rökning, stress samt 

stillasittande påverkar den fysiska hälsan negativt. Det framkommer att psykosomatiska 

besvär ökar såsom huvudvärk, magont, och ångest och är en vanlig orsak till spontanbesök 

hos skolsköterskan. Det är mer påtagligt hos elever som kommer från sämre socioekonomiska 

förhållanden och flickor med låg självkänsla. För pojkar är fysiska åkommor en vanlig 

anledning till besök hos skolsköterskan. Hur familjestruktur och levnadsvillkor ser ut, är 

särskilt relaterade till psykosocial hälsa. Barn som lever i familjer med problem eller som 
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upplevt övergrepp eller svår sjukdom inom familjen kan bidra till ohälsa. Barn med växelvis 

boende och flickor från andra kulturer som är strängt hållna av familjen och inte får leva som i 

den rådande kulturen är särkilt utsatta för psykisk ohälsa. Stress, våld och mobbning, liksom 

skoltrötthet med skolk som följd, är vanligt förekommande på en del skolor. Tidig upptäckt av 

skolfrånvaro, samarbete med flera aktörer samt ett välfungerande nätverk är några 

framgångsfaktorer för skolbarns hälsa (Clausson et al., 2003). Sambandet mellan hälsa och 

lärande är viktiga faktorer för att eleven ska nå målen i läroplanen (Reuterswärd & 

Lagerström, 2010).  

 

I en statlig utredning (SOU 2010:99) framkommer att identitetsutveckling, psykisk hälsa och 

lärande är nära förknippade med varandra. Skolan har två huvudsakliga uppdrag; att förmedla 

den värdegrund som det svenska samhället vilar på och att förmedla de kunskaper som anses 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Lärare och andra vuxna har en viktig 

funktion att fylla för eleven i skolan, både som undervisningsansvariga och som bollplank i 

elevens identitetsutveckling vilket är intimt sammanlänkat med lärandeprocessen. Enligt en 

statlig utredning finns starkt stöd i forskningsresultat som visar att goda relationer med lärare, 

kamrater och undervisningens kvalitet har en skyddande effekt för självuppfattning och 

psykisk hälsa (SOU 2010:99). Om det förekommer svårigheter vid skolstart är sannolikheten 

större att utveckla ett emotionellt avståndstagande och en negativ attityd till skolan. Då eleven 

med stora ansträngningar utför något i skolan som ständigt leder till negativa resultat är det 

förenat med utveckling av depression. Därför är det viktigt med kunskap om elevernas 

utvecklingsnivå och utvecklingstakt för att anpassa undervisningen till förmågan. Goda 

resultat och bra betyg är faktorer som skyddar mot psykisk ohälsa (SOU 2010:99). Elever 

beskriver att delaktighet, tydliga mål och tillit till omgivningen främjar hälsa (Virtanen, 

Kivimäki, Luopa, Vahtera, Elovainio, Jokela & Pietikäinen, 2009).  

 

I en studie undersöktes hur den självskattade hälsan bland svenska pojkar och flickor i tonåren 

ser ut (Jerdén et al., 2011). Symtom på psykisk ohälsa hos tonåringar har under de senaste 

decennierna blivit dubbelt så vanligt, dock har den fysiska hälsan förbättrats avsevärt med 

undantag för utvecklingen av fetma. Den självskattade hälsan och välbefinnandet försämras 

för många under högstadietiden. Avgörande faktorer för en hög självskattad hälsa är en hög 

delaktighet, god hälsa, fysisk aktivitet, bra stämning i familjen och positiva upplevelser i 

skolan. Flickor påverkas mer av vantrivsel i skolan och maktlöshet än vad pojkar gör och 

påverkas även mer av sina skolprestationer än pojkar. Flickor kan tyda sina känslor bättre än 

pojkar i motsvarande ålder och om flickor uttrycker att de mår dåligt så skall det tas på allvar. 

Generellt är den självskattade hälsan hos flickor lägre i de högre årskurserna. Pojkar påverkas 

mer av sin självkänsla, hur stämningen är i hemmet mycket mer än vad flickor gör. Pojkar 

värderar sin egenmakt högre än flickor. Elever med god hälsa utgör en positiv hälsoutveckling 

och att främja en sådan utveckling bör vara viktigt ur folkhälsoperspektiv (Jerdén et al., 

2011). 

 

Viktigt för skolhälsovården, då begrepp som skoltrötthet, skolk och bristande motivation 

förekommer, är att alltid väcka tanken på en depression (Hillman, 2010). En depression 

påverkar en ung individ mycket starkt, både psykiskt och fysiskt (Olsson, 2005). De 

kroppsliga symtomen kan innebära mental kraftlöshet, sömnproblem, bristande aptit, 

huvudvärk, magont, illamående, förstoppning, muskel- och ledvärk, svettningar och frusenhet. 

Vanligast hos elever är den ökade irritabiliteten, vilket överensstämmer med föräldrars 

upplevelse av sitt barn. Eleven söker oftast skolsköterskan för de fysiska symtomen och det är 

betydelsefullt att skolsköterskan känner till tecknen på depression för att kunna förmedla rätt 

hjälp till eleven (Olsson, 2005). Bakgrundsfaktorerna till depression kan vara låg 



 4 

begåvningsnivå eller ADHD-problematik som är starkt överrepresenterad hos ungdomar med 

depression (Hillman, 2010). En försämring av skolresultaten är vanligt vid en depression, i 

synnerhet då en depression ofta sträcker sig över ett halvår eller mer (Olsson, 2005). Även 

relationer till vänner påverkas då eleven ofta är orolig, obeslutsam och inte har en given plats 

bland vännerna.  

 

Både för den sociala utvecklingen och för skolgången är det viktigt att eleven får så snabb 

hjälp som möjligt. Olsson (2005) betonar att det är väsentligt att minska på påfrestningar och 

stress. För att minska stressen i skolan krävs en god planering och en fördelning av 

skolarbetet till en rimlig nivå. Eleven behöver hjälp med att hantera svåra saker som kan dyka 

upp i olika situationer såsom i relationer och i konflikter (Olsson, 2005). Att lyssna till, visa 

respekt för individens tankar, ta emot och bekräfta elevens känslor gör att eleven kan lära sig 

att förstå sina problem och handskas med sig själv och omgivningen (Gillberg & Hellgren, 

2000).  

Trötthet relaterat till sömn och dygnsrytm 

Dygnsrytm är en benämning på den tid på dygnet då benägenhet för vakenhet och sömn är 

som störst (Hillman, 2010). Biologi och livsstil bidrar till hur dygnsrytmen ser ut. Många 

tonåringar och framförallt pojkar är kvällsmänniskor. I årskurs sju är cirka en tredjedel 

kvällsmänniskor. Andelen kvällsmänniskor ökar därefter stadigt för att vara närmare två 

tredjedelar i gymnasiets årskurs två. Att vara kvällsmänniska innebär att sova färre timmar per 

natt vilket ger upplevelsen av sömnbrist och morgontrötthet. Sömnbrist medverkar till 

försämring i kognitiva funktioner, oförmåga att vakna i tid samt trötthet vilket kan leda till 

skolfrånvaro (Hillman, 2010). De flesta skolungdomar sover fler timmar under helgerna än 

under skoldagarna vilket ger en rubbning i dygnsrytmen. Det kan ta flera dagar innan 

dygnsrytmen är återställd, vilket bidrar till en stor trötthet. Denna trötthet ger försämrad 

koncentration, labilitet och sämre motivation vilket bidrar till en negativ skolgång. Gynnsamt 

för ungdomar är föräldrars medvetenhet och delaktighet om sömnvanor samt även att öka 

kunskapen hos ungdomen om sömnens betydelse (Noland, Price, Dake & Telljohann, 2009).  

Konsekvenser vid skoltrötthet 

Skolvägran och skolk  

Skolvägran hänger helt eller delvis ihop med en specifik rädsla av att gå hemifrån eller att 

skiljas från någon eller båda föräldrarna (Gillberg & Hellgren, 2000). Skolvägran är något helt 

annat än skolk. Vid skolvägran är föräldrarna väl medvetna om att eleven inte går i skolan och 

elevens prestationer i skolan är normala. Vid skolk är ofta eleverna svaga gällande 

skolprestationer och föräldrarna inte medvetna om skolkandet. Skolvägran kan uppstå vid 

skolbyte eller efter lov. Eleven kan uppge magont, huvudvärk eller någon händelse som orsak 

till att inte vilja gå till skolan. Ett observandum är om det kan föreligga en depression. 

Bakgrundsfaktorerna till skolvägran är fortfarande idag inte tillfredsställande kartlagda. Den 

kliniska erfarenheten talar för en ovanligt stark bindning mellan någon av föräldrarna och 

barnet. Barnet vill genom att vara hemma kontrollera att det inte händer något allvarligt med 

föräldern. Behandlingen för återgång till skolan kräver stor auktoritet och fasthet både 

gentemot eleven samt föräldrarna. En viktig del i återgången till skolan är att skapa alternativa 

och positiva förhållningssätt gentemot eleven och förhållandet till hem och skola (Gillberg & 

Hellgren, 2000).  
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Elever som är svagt engagerade i skolan med skolk, dåliga prestationer och låg ambitionsnivå 

har hög risk att misslyckas med sin skolgång (Henry, 2007). En viktig riskfaktor till psykiska 

och sociala problem är skolk (Reutersvärd & Lagerström, 2010). Bakgrund och 

familjerelaterade förhållanden såsom exempelvis föräldrars utbildningsnivå, föräldrars vilja 

till tillsyn över barnen, religiösa aktiviteter och familjens levnadsstandard har samband med 

skolk. Sambandet mellan missbruk av droger och skolk kan tyda på att skolkande elever är 

involverade i asociala beteenden. Barn utan vuxentillsyn och utan meningsfull aktivitet har 

större benägenhet att falla in i kriminalitet. Det understryker värdet av ett förebyggande arbete 

mot skolk, vilket kan vara att förbättra skolmiljön och att öka elevers intresse för studier 

(Henry, 2007). 

Skolhälsovården 

Syftet och inriktningen för skolhälsovården i Sverige har ur ett historiskt perspektiv påverkats 

av utvecklingen i samhället, politisk inriktning och olika tolkningar på begreppet hälsa 

(Reuterswärd & Lagerström, 2010). Tidigare fokuserade skolhälsovården mer på hygien och 

sjukdomar. Idag ingår den psykiska, fysiska och sociala hälsan, stöd till elever med särskilda 

behov, livsstilsrelaterade hälsorisker samt arbetsmiljö. Arbetet i skolhälsovården har 

utvecklats från att arbeta sjukdomsförebyggande till att i stället arbeta hälsofrämjande 

(Reuterswärd & Lagerström 2010). Skolhälsovården får därmed ett ökat krav på en flexibel 

hälsovård med aktuell hälsoproblematik och ny kunskap som ska införlivas med redan 

förvärvad kunskap och erfarenhet (Hillman, 2010). FN:s barnkonvention om barns rättigheter 

antogs av FN generalförsamling år 1989 (Unicef, 1989). Konventionen innehåller föreskrifter 

om mänskliga rättigheter för barn under 18 år och är rättsligt bindande (a.a). Hälso- och 

sjukvårdslagen anger att verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård ska erbjuda god vård 

med god kvalitet. Den ska tillgodose trygghet, vara lättillgänglig och resurser ska finnas i 

varierade former. Respekt för autonomi och integritet ska garanteras. Vårdgivaren ansvarar 

för att kraven följs (SFS 1982:763).  

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

skolhälsovård anges att det hälsofrämjande arbetet i skolan är det viktigaste arbetet. Likaså att 

arbeta för elevers delaktighet i sin hälsa och skolgång (Riksföreningen för skolsköterskor och 

svensk sjuksköterskeförening, 2011). I skolhälsovårdens hälsofrämjande arbete ingår att 

identifiera elever som är sårbara och uppmärksamma sociala riskfaktorer (Socialstyrelsen, 

2004). Inom elevhälsan ska medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser ingå. Arbetet inom elevhälsan ska även vara hälsofrämjande, förebyggande och 

stödjande för att gynna elever att nå målen i skolan (SFS 2010:800; Socialstyrelsen, 2004). 

Skolhälsovårdens kompetens angående elevers hälsa ska tas tillvara i den elevvårdande 

verksamheten. De förutsättningar som krävs för att nå upp till målen är att ha ett 

tvärprofessionellt samarbete med lärare/övrig personal, skolledning och landsting. Dessutom 

krävs ett samarbete med elev och föräldrar (Socialstyrelsen, 2004). 

 

I skolan genomförs hälsosamtal i syfte att få eleverna att tänka på ett nytt sätt för att se 

samband mellan eventuella hälsoproblem och den egna livssituationen (Socialstyrelsen, 

2004). Samtalet ger eleven möjlighet att reflektera över sin hälsa och eventuellt en 

livsstilsförändring (Reuterswärd & Lagerström, 2010). Det är ett verktyg för att lyfta fram det 

eleven är bra på och visa på vilka möjligheter denne har att påverka sin situation och därmed 

ge förutsättningar till ett mer hälsosamt val (Arnesdotter, Olander & Ragneskog, 2008). 

Hälsosamtalet kan ske på individ- eller gruppnivå och tar upp frågor som har att göra med 

skolans miljö, relationer till skolpersonal och vänner. Samtalet tar även upp frågor kring 
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säkerhet och trygghet vilka alla är faktorer som är viktiga för att nå målen i läroplanen 

(Reuterswärd & Lagerström, 2010). Skolsköterskans kompetens och förmåga att ge råd, 

instruktioner samt förmåga att ta eleven på allvar och tro på dennes egna förutsättningar är 

betydelsefullt (Arnesdotter et al., 2008).  

 

All personal inom skolan ansvarar för att eleverna har en bra arbetsmiljö (Socialstyrelsen, 

2004). Olovlig frånvaro, eller skolk, är ett mått på hur arbetsmiljön på skolan är och bör 

integreras och utvärderas liksom övrigt kvalitetsarbete vid skolan (Häggqvist, 2000). 

Socialstyrelsen (2004) menar att det är angeläget att skolhälsovården vid hälsosamtal och 

andra tillfällen ser eleven i olika situationer som innefattar psykisk hälsa, inlärning och 

elevens egen uppfattning om arbetsmiljön. Vidare menar Socialstyrelsen (2004) att den 

fysiska miljön är viktig för det psykiska välbefinnandet. En trivsam skolmiljö kan bidra till att 

förebygga stress, skapa trivsel och ge bättre förutsättningar till koncentration på skolarbetet. 

Förhållanden som den rådande atmosfären i skolan, delaktighet, bemötande, trivsel och 

upplevelse av meningsfullhet är avgörande för hur eleven uppfattar sin arbetsmiljö. 

Skolmiljön behöver kännetecknas av trygghet och respekt. Skolan ska främja självkänsla, 

delaktighet och inflytande med möjlighet att påverka miljön. Arbetsmiljön är viktig för 

elevernas hälsa och är därför en central uppgift för skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004). 

Stöd 

Stressforskningen har visat att socialt stöd har en betydande roll, då en direkt effekt på såväl 

den fysiska som den psykiska hälsan kan ses och stressnivån reduceras. Detta leder till ökad 

förmåga att lösa problem och undvikande av olika stressituationer (Karlsson, 2004). Individer 

i elevens närmaste omgivning är de som lämpar sig bäst att ge detta stöd som kan innefatta 

både emotionellt och praktiskt stöd (Bernler & Johnsson, 2001). Emotionellt stöd innefattar 

att ge sin sympati för elevens situation och denne som person. I en stödsituation kan individen 

agera modell för eleven. Praktiskt stöd kan innefatta problemlösning, råd och information. Det 

kognitiva stödet är inriktat på att förändra mottagarens sätt att tänka och få honom att se på sig 

själv och sina problem på ett nytt sätt. Små grupper är ofta effektiva gällande att förmedla 

detta stöd. Stödet i gruppen ger en helande och läkande effekt. Att ge stöd är att ha förmågan 

att lyssna, ge uppmuntran, värme, beröm och uppskattning (Bernler & Johnsson, 2001).  

 

Skolverket (2003) har i en kartläggning av särskilt stöd- och åtgärdsprogram i grundskolan 

kommit fram till att stödet kan se skiftande ut. Var femte elev som behöver stöd får inte det 

stöd den behöver. Utav de som får stöd är det 60 procent som har ett åtgärdsprogram 

upprättat. Resultatet i kartläggningen visar att om åtgärdsprogrammen behovsanpassas så är 

de betydelsefulla verktyg i det pedagogiska arbetet (Skolverket, 2003). Det är viktigt att 

skolan uppmärksammar elevers olika behov av stöd för att stärka den psykosociala hälsan. 

Pojkar behöver generellt sett stöd i tidigare åldrar medan flickor behöver det under 

grundskolans senare del och i gymnasieskolan (SOU 2010:99).  

 

Johansson och Ehnfors (2006) har i en intervjustudie med elever i årskurs nio undersökt 

förutsättningarna för ett psykiskt inriktat hälsosamtal med skolsköterskan utifrån tonåringens 

perspektiv. Studien undersökte även tonåringens syn på viktiga förutsättningar för att 

åstadkomma ett givande samtal. Skolsköterskan bör, enligt eleverna, i samtalet inge 

förtroende, ge en god kontakt och ha en god förmåga till samspel där skolsköterskan gärna får 

vara aktiv med frågor. Eleverna anser att erfarenhet, kunnighet och viljan att ge goda råd är 

betydelsefulla. Att lyssna är viktigt och om förmågan att lyssna inte upplevs av ungdomen 

tolkas det som brist på engagemang. Att använda humor inför ett samtal med avsikt att lätta 
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upp stämningen är något som lyfts fram, eftersom det ibland upplevs genant att träffa 

skolsköterskan. Tonåringen vill känna sig respekterad som en egen individ och dennes åsikter 

ska tas på allvar. Ärlighet och äkthet är andra egenskaper som anses betydelsefulla. Eleven 

har en vilja att oftare träffa skolsköterskan, men upplever att det kan vara svårt då denne inte 

alltid finns på skolan. Eleven har också en vilja att ha samma skolsköterska vilket bidrar till 

kontinuitet. Författarna framhåller att skolsköterskan har en viktig roll som vuxen förebild och 

att hon/han är ett skydd för ungdomens psykiska hälsa. Därför är det viktigt att tonåringen, 

oftare än idag, ges möjlighet att besöka skolhälsovården (Johansson & Ehnfors, 2006). 

 

Svårighet att nå skolhälsovården, negativ skolmiljö och alltför litet stöd i skolan skapar 

skoltrötthet. God sammanhållning i skolan och lärare med möjlighet att stödja 

studiemotivationen, liksom en skolmiljö präglad av omtanke och omsorg, är förebyggande 

mot psykisk stress och skoltrötthet (Salmela-Aro et al., 2008b). Förslag på stödåtgärder 

presenteras utifrån en modell vilken innefattar studier, relationer, hälsa och livsuppfattning 

(Jungerstam, Nyman- Kurkiala, Ström & Lindholm, 2007). Skolpersonalen runt eleven gör en 

personlig studie- och hälsoplan för eleven, lärare med specialpedagogkompetens används och 

specialundervisning erbjuds. Elever med olovlig frånvaro följs upp och skälen till frånvaron 

granskas. Den personliga studie- och hälsoplanen bör ha en inriktning mot elevens intressen 

vilket ger en känsla av meningsfullhet hos eleven. Gemenskap, ett socialt nätverk såsom 

vänner och goda vuxenrelationer är positiva faktorer för en bra skolgång vilket bidrar till en 

ökad känsla av att ingå i ett sammanhang. Ett bra samarbete mellan elev, hem och skola är 

betydelsefullt (Jungerstam et al., 2007). 

PROBLEMFORMULERING 

Psykisk ohälsa bland elever ökar. Tidigare forskning tydliggör att skolan som är elevernas 

arbetsmiljö, har stor betydelse för trivseln och viljan att gå i skolan. Hur skolfrånvaron ser ut 

är ett mått på skolans miljö. Skolk beror ofta på att elever av olika anledningar är skoltrötta. 

När elever uppger att de mår psykiskt dåligt, visar sämre skolresultat eller har stor ogiltig 

frånvaro är det viktigt att utreda bakomliggande orsaker. Skoltrötthet bör inte benämnas som 

ett tillstånd, utan ska förstås som ett symtom på att någonting inte står rätt till. Elever har rätt 

till lika villkor att klara sin skolgång. Med detta följer rättigheter att få det stöd som behövs. 

Det finns flera tillvägagångssätt för skolsköterskan att upptäcka skoltrötta elever varav ett är 

att hålla sig underrättad om hur skolfrånvaron ser ut på skolan. Skolhälsovårdens uppdrag är 

att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Skolsköterskan är en nyckelperson med stora 

möjligheter att på olika sätt stödja elever med skoltrötthet. Hur detta sker förefaller bristfälligt 

utforskat. Konstaterat är att elever som klarar sin skolgång har bättre hälsa, ökad livskvalitet 

vilket har en positiv inverkan på framtiden. Att misslyckas i skolan påverkar hälsan negativt 

och kan inge en känsla av utanförskap. Detta kan medföra negativa konsekvenser långt upp i 

vuxen ålder. Det är därför viktigt att skolsköterskan tidigt fångar upp och stödjer skoltrötta 

elever eftersom tiden är en avgörande faktor för hur utgången blir.  

SYFTE 

Studiens syfte var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att stödja elever som upplever 

skoltrötthet inom grund- och gymnasieskola. 
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METOD 

I denna studie valdes en induktiv ansats där datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Induktiv ansats i denna studie innebär en 

förutsättningslös analys av texter som baseras på skolsköterskors berättelser om sina 

upplevelser av att ge stöd till elever med skoltrötthet. Kvalitativ innehållsanalys lämpar sig 

väl vid studier med exempelvis bandade intervjuer som analyseras. Traditionen inom 

kvalitativ metod är att sanningen finns i betraktarens ögon, varpå fokus ska vara på att 

beskriva de variationer som finns. Det görs genom identifiering av likheter och skillnader i en 

texts innehåll. Den kvalitativa forskningsansatsens synsätt handlar även om att omvärlden ska 

ses som konstruerad, subjektiv, komplex och beroende av sin kontext. Text som är föremål för 

analys ska ses i sitt sammanhang, vilket innebär att inneha kunskap om deltagarnas historia, 

kultur och livsvillkor.  

Urval 

Tillträde till forskningsfältet inhämtades från verksamhetschefer och rektorer från fem olika 

kommuner i två olika län i Sverige. Dessa gavs både muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte och tillvägagångssätt via telefon och e-post (Bilaga1). När tillstånd till fältet 

givits ombads respektive verksamhetschef att tillfråga skolsköterskorna om intresse att delta i 

studien. Samtliga skolsköterskor tackade ja till att delta. Ett informationsbrev skickades då via 

e-post till skolsköterskorna (Bilaga 2). Därefter kontaktades skolsköterskorna via telefon för 

att avtala tid och plats för intervjun. Inklusionskriterium för att delta i studien var att de skulle 

ha arbetat som praktisk verksam skolsköterska i minst tre år. Totalt kom åtta skolsköterskor att 

delta. Sex av dessa var utbildade till distriktssköterskor och två specialiserade inom barn- och 

ungdom. Samtliga skolsköterskor var kvinnor. Fyra skolsköterskor arbetade inom 

grundskolan, tre inom gymnasieskolan och en inom grund- och gymnasieskolan.  

 

Tabell 1. Presentation av de intervjuade skolsköterskorna 

 

Skolsköterska 

 

 

1 

 

2 

 

3  

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Ålder (år) 

 

49 

 

40 

 

59 

 

40 

 

60 

 

44 

 

50 

 

50 

 

Legitimationsår  

 

1990 

 

1993 

 

1971 

 

1995 

 

1972 

 

1995 

 

1985 

 

1990 

 

Antal år som skolsköterska  

 

12 

 

6 

 

8 

 

3,5 

 

33 

 

4,5 

 

9 

 

15 

 

Tjänstgöringsgrad % 

 

100% 

 

70% 

 

100% 

 

90% 

 

100% 

 

75% 

 

100% 

 

100% 

 

Antal elever 

 

750 

 

285 

 

620 

 

805 

 

510 

 

600 

 

448 

 

400 

 

Datainsamling 

Data inhämtades genom kvalitativa intervjuer utifrån en modell av Kvale och Brinkmann 

(2009). Detta för att komma åt informanternas beskrivningar av sina upplevelser och 

erfarenheter utifrån ett valt ämne. Tid och plats för intervjun valdes av skolsköterskorna i ett 
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ostört och avskiljt rum. Detta för att inte bli störda under intervjun samt för att 

skolsköterskorna skulle kunna utveckla sitt resonemang utan att bli avbrutna av det dagliga 

arbetet. Samtliga intervjuer varade mellan 20-45 minuter. Författarna gjorde fyra intervjuer 

vardera. Innan intervjuerna startade inhämtades bakgrundsdata under ett informellt samtal 

som varade i cirka 5-30 minuter. Därefter startade intervjun med fem öppna frågor; 1) Kan du 

berätta om hur du kom fram till att det handlar om skoltrötthet. 2) Kan du beskriva hur du 

stödjer skoltrötta elever. 3) Kan du beskriva dina möjligheter att ge stöd till skoltrötta elever. 

4) Upplever du att det finns svårigheter i att ge detta stöd, berätta. 5) Är det något annat kring 

stöd till skoltrötta elever som du vill berätta om. Dessa frågor följdes upp av följdfrågor 

(bilaga 5). Intervjuerna spelades in på dator/mobilenhet och transkriberades ordagrant senast 

dagen efter intervjun. Dessutom kunde författarna lyssna igenom ordval och tonfall upprepade 

gånger. Båda författarna transkriberade sina intervjuer själv.  

Analys 

Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Datamaterialet lästes igenom flera gånger enskilt för att få en känsla av 

helhet. Därefter identifierades meningar eller fraser som var relevanta för studiens syfte, så 

kallade meningsbärande enheter. Dessa kondenserades i avsikt att minska textmängden utan 

att för den skull ta bort kärnan i innehållet. Därefter abstraherades materialet och namngavs 

med koder. Koderna i sin tur jämfördes för att finna likheter och skillnader. Koderna 

grupperades under preliminära kategorier. Innehåll inom mellankategorierna jämfördes vilket 

resulterade i fem kategorier med underliggande underkategorier. Dessa belyses med 

direktcitat från intervjuerna. Kategorierna utgjorde det manifesta innehållet i texten, det vill 

säga det synliga och textnära.  

Etiska överväganden 

Denna studie har följt de forskningsetiska principer som är antagna av Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 2002). Dessa principer fungerar som riktlinjer 

för etikkommitténs granskning av studier inom området humaniora och samhällsvetenskap. 

Skolsköterskorna informerades skriftligt om intervjuns syfte och tillvägagångssätt. 

Information gavs om att allt datamaterial skulle hanteras konfidentiellt det vill säga att ingen 

obehörig får tillgång till materialet samt att ingen deltagare kan identifieras i färdig text. 

Deltagarna erhöll information om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan 

avbryta utan att behöva ange orsak. Ett skriftligt samtycke gavs av skolsköterskorna. Allt 

inspelat datamaterial förvaras på en privat hårddisk samt mobil enhet tills studien är klar och 

godkänd. Endast författarna hade tillgång till namn och adress till informanterna. Ett 

godkännande från en etisk nämnd behövde inte inhämtas. Forskning som genomförs inom 

ramen för högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå behöver inte föregå med en etisk 

prövning (SFS 2003:460). Tillträde till forskningsfältet inhämtades från respektive 

verksamhetschef och rektor på varje skola i egenskap av arbetsgivare. Nyttan med studien var 

att med utgångspunkt i resultatet kunna öka förståelsen och därmed bidra till 

kunskapsutveckling i arbetet med att stödja elever som upplever skoltrötthet.  
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i fem kategorier och 13 underkategorier vilka 

presenteras nedan i tabell 1. Kategorier och underkategorier presenteras med belysande 

sammanfattningar och tillhörande citat i texten nedan. 

 

Tabell 1. Presentation av kategorier och underkategorier baserat på skolsköterskors utsagor 

Kategori Underkategori 

 

Kartlägger elevens 

svårigheter 

Inhämtar information via hälsosamtal och skolpersonal 

Vidareremitterar för medicinsk utredning 

Medverkar vid stödbehovsutredning 

 

Engagerar föräldrarna Stärker föräldrarollen 

Ger råd vad som underlättar skolgången 

 

Följer upp studiemiljön Medverkar till anpassning utifrån elevens kognitiva förmåga  

Ger upplysning till skolpersonal om elevens skolmiljö  

Bidrar till att skolsituationen blir hållbar på längre sikt 

 

Har en respektfull 

inställning 

Finns tillhands för eleven 

Får eleven att känna sig värdefull 

 
Reflekterar över egna 

insatser 

 

Upplever otillräcklighet när eleven inte är mottaglig för 

insatser  

Känner sig betydelsefull trots att åtgärderna inte ger förväntad 

effekt 

Känner sig tillfreds med sitt arbete 

 

Kartlägger elevens svårigheter 

Kartlägger elevens svårigheter beskrevs som åtgärder för att identifiera elever med 

skoltrötthet. Detta innefattade att inhämta information via hälsosamtal och skolpersonal, 

vidareremittera för medicinsk utredning samt medverka vid stödbehovsutredning. 

 

Inhämtar information via hälsosamtal och skolpersonal 

Att inhämta information via hälsosamtalen och skolpersonalen framhölls av informanterna 

som avgörande för att upptäcka elever med skoltrötthet. Eleverna kunde även spontant 

komma till skolsköterskan för att berätta om sin skoltrötthet. Genom samarbetet med 

skolpersonal möjliggjordes en tidig upptäckt av skoltrötthet, då fler personer runt eleven hade 

möjlighet att observera ett avvikande beteende. Att inte nå målen var en viktig signal om 

skoltrötthet, där tidigare högpresterande elever inte bibehöll sina goda prestationer. Ett annat 

sätt att upptäcka dessa elever var skolans närvaroregistrering, då ett första tecken ofta var 

olovlig frånvaro. 
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”Jag får ju signaler om att en elev börjar få hög skolfrånvaro... det brukar komma till oss [skolsköterskor] så 

småningom”. 

 

Vidareremitterar för medicinsk utredning 

Informanterna angav att de vid behov kunde vidareremittera elever för medicinsk utredning 

för att utesluta medicinska, psykologiska och neuropsykiatriska orsaker vid skolsvårigheter. 

Detta var betydelsefullt för elevens rätt att mötas av förståelse för sina svårigheter för att 

underlätta skolsituationen. Informanterna framhöll att vid tillväxtavvikelser som uppkom till 

följd av psykisk ohälsa kunde en medicinsk utredning vara befogad. Vid misstanke om 

sjukdomssymtom som kunde bero på felmedicinering såsom undermedicinering eller vid 

sömnsvårigheter, remitterades elever till Barn- och ungdomsmedicin. 

 
Det kan vara såhär att det här barnet inte sover på nätterna, att vi måste hjälpa det här barnet till Barn- och 

ungdomsmedicin för att få Melatonin till exempel, för att komma igång med sin sömn.  

 

Medverkar vid stödbehovsutredning 

Att medverka vid stödsbehovsutredning var ett sätt för informanterna att få en helhetsbild av 

elevernas svårigheter. Informanterna framhöll att när en åtgärdsplan vid skoltrötthet inte gav 

den förväntade effekten anmäldes ärendet till elevhälsoteamet. 

 
”Vi sitter då, skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor... vi får in anmälningar från mentorerna på 

elever som de är oroliga för... att de [eleverna]inte når målen och att frånvaron ökat” 

 

Därefter startades en stödbehovsutredning, vilket innebar att skolans samlade kompetens 

samarbetade för att utreda elevens svårigheter. Skolsköterskan utredde medicinska aspekter, 

ofta tillsammans med skolläkare. Läraren utredde den pedagogiska delen, kurator den sociala 

och psykosociala samt psykologen den psykologiska aspekten. Informanterna framhöll studie- 

och yrkesvägledaren som en mycket viktig person, denna ingick dock inte i elevhälsan på 

flertalet skolor. Studie- och yrkesvägledaren planerade tillsammans med elev och föräldrar för 

elevens studier. 

Engagerar föräldrarna 

Att engagera föräldrarna beskrevs som ett sätt att få föräldrarna involverade i sitt barns 

skolgång. Föräldrarnas förhållningssätt till barnet och skolan påverkade barnets beteende. 

Detta innefattade att stärka föräldrarollen och att ge information i praktiska frågor. 

 

Stärker föräldrarollen 

Att stärka i föräldrarollen var att genom samtal få föräldrarna att uppleva att de gjorde så gott 

de kunde utifrån rådande situation. Skolsköterskan lyssnade till föräldrarna då de kände sitt 

barn bäst. Det fanns även möjligheter att ge föräldrarna tips och råd som exempelvis att 

kontakta kommunens olika verksamheter såsom föräldrautbildning, familjeenhet, kyrkans 

stödverksamhet eller landstingets verksamheter. Föräldrarna upplevde ofta misslyckanden i 

sitt föräldraskap och informanterna hade stor förståelse över att föräldrars kraft och energi 

kunde vara uttömda efter en längre tids konflikter. Föräldrarnas auktoritet över barnet 

upplevdes begränsat. Informanterna angav att föräldrarna hade små möjligheter att påverka 

barnets skolgång och livsstil, vilket för föräldrarna till sist blev övermäktigt, varför de till slut 

upplevde känslan av maktlöshet. 
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Ger råd vad som underlättar skolgången 

Att ge råd om vad som underlättar skolgången gjordes genom att diskutera med föräldrarna 

om risker vid ohälsosamma förväntningar. Detta ansågs vara en viktig förebyggande åtgärd 

mot depression och skoltrötthet. Skolsköterskan påtalade för föräldrarna att sänka kraven på 

sitt barn i skolarbetet, eftersom för höga krav kunde leda till förlorad motivation. 

Informanterna framhöll att de ofta fick höra av elever som var skoltrötta att föräldrarna hade 

orimligt höga krav på dem. Föräldrarnas inställning kunde vara att ”det är bara att plugga på”. 

Föräldrar satte ofta samband mellan höga betyg och välmående barn. Det kunde bidra till 

skoltrötthet, då barnet upplevde oöverstigliga krav och inte hade förmåga eller kraft att 

uppfylla deras förväntningar. Eleven kunde utveckla en depression om kraven blev 

övermäktiga. 

 
”Man får prata med föräldrar, är kraven rimliga för den här eleven? En del klarar ju upp till en viss nivå att 

prestera, men sen när kraven ställs ännu högre så kanske man inte orkar följa med”. 

  

Informanterna framhöll att föräldrarna behövde förstå betydelsen av att eleven hade något 

positivt att se fram emot som ett sätt att upprätthålla lusten till lärande. Detta innebar att 

informanterna gav rådet till föräldrarna att göra något tillsammans med barnet, som barnet 

själv har bestämt och sett fram emot. 
 

”Jag har flera gånger haft samtal med föräldrar och sagt att ditt barn är ledsen nu och har inget roligt att 

göra. Det behöver man ha. Man behöver ha någonting roligt som händer i ens liv, än att bara läsa och läsa”. 

Följer upp studiemiljön 

Att följa upp studiemiljön beskrevs som att undersöka elevens närmaste arbetsmiljö. Detta 

innefattade att medverka till anpassning utifrån elevens kognitiva förmåga, ge upplysning till 

skolpersonal om elevens skolmiljö samt bidra till att skolsituationen blir hållbar på längre sikt. 

 

Medverkar till anpassning utifrån elevens kognitiva förmåga 

Att medverka till anpassning utifrån elevens kognitiva förmåga innebar att se till att eleven 

möttes med ökad förståelse för sina specifika svårigheter av skolpersonalen. Avsikten var 

därigenom att öka möjligheterna för eleven att klara sin skolgång. Informanterna angav att 

elever med specifika svårigheter och behov inte alltid klarade av att göra precis som alla andra 

och när kraven blev övermäktiga var det svårt att uppnå skolans mål. Vid 

koncentrationssvårigheter eller andra svårigheter krävdes en annan förståelse och ett annat 

bemötande för att eleven skulle klara sin skolgång. En del elever hade inte förmågan att förstå 

längre muntliga instruktioner. Informanterna framhöll att i dessa fall var det bättre att anpassa 

pedagogiken genom att skriva ned en instruktion i taget. 

 
”Man kan inte göra lika. Livet är olikt beroende på att vi är olika... och... ja, därför måste man göra olika 

saker för olika individer. Även om man har en klass, kan man inte göra lika med alla i klassen”. 

 

Informanterna ansåg att det var väsentligt att studierna anpassades så de var rimliga utifrån 

elevernas förmåga. Detta innefattade att göra eleverna medvetna om att kräva rätt saker av sig 

själva och att vara nöjda med det som de presterade. Det innebar också att förmå eleven att 

inse sina begränsningar. 

 
”Det är inte rimligt att ha som mål att bli kirurg, när det finns stora svårigheter med matematik”. 
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Skolans förmåga och synsätt att tänka utanför ramarna för att möta eleven där denne befinner 

sig betonades som betydelsefullt. Informanterna ansåg att det vore önskvärt att avlasta eleven 

genom olika åtgärder såsom schemaförändringar, strukturera om skolarbetet eller välja bort 

ämnen som inte var nödvändiga. För att höja poängen inför gymnasievalet kunde ett sätt vara 

att satsa på höga betyg i de ämnen som eleven hade lätt för. Möjligheten att anpassa sin 

studiegång var större på gymnasieskolan. I grundskolan var eleven tvungen att bli godkänd i 

flertalet ämnen för att få grundskolebehörighet. 

 

Ger upplysning till skolpersonal om elevens skolmiljö 

Att ge upplysning till skolpersonal om elevens skolmiljö angavs som olika åtgärder skolan 

som helhet behövde arbeta med. Efter hälsosamtal gjordes en sammanställning över hur 

eleverna mådde i olika avseenden. Informanterna exemplifierade detta med olika insatser för 

att skapa studiero i klassrummen eller för att minska på rökning, mobbning eller skolk. 

 
”Efter hälsosamtal med en hel klass så har man återkoppling i klassen. Många var alltså stressade och hade 

ingen arbetsro, och då vet man att de blir till slut skoltrötta. Då har jag framfört till elever och lärare att det 

här inte ser bra ut och att så här kan det inte fortsätta. Efter det har de [elever och mentorer] jobbat med det 

i klassen jättemycket, och efter det har det blivit lugnare i klassen”. 

 

Bidrar till att skolsituationen blir hållbar på längre sikt 

Att bidra till att skolsituationen blir hållbar på längre sikt gjordes genom olika insatser såsom 

studieplanering, åtgärdsprogram och samverkan med övrig skolpersonal. Skolsköterskan 

hjälpte eleven till struktur och rutin i vardagen. Gemensamt gjordes en översikt av elevens 

situation för att se över balansen mellan skola, fritid, kost, motion, sömn och stress. Detta 

möjliggjorde att skolsituationen blev hållbar på längre sikt för eleven. 
 

”Man kan ju inte säga att nu har du missat tre prov och nu måste du göra de på två veckor... utan man måste 

kanske vara realistisk, vad är viktigast att göra, så gör vi det först, eller annars kan man göra en längre plan, 

just att inte lägga på de [eleverna] för mycket”. 

 

När eleven haft längre tids sjukfrånvaro hade skolsköterskan frånvarosamtal med eleven. Det 

framkom i samtalen att eleven upplevde en hög stressnivå då denne inte vara i fas med 

skolarbetet. Skolsköterskan uppmanade eleverna att skriva ner och strukturera upp de 

uppgifter som behövde göras för att komma ikapp med skolarbetet. Genom detta sätt 

minskades stressen och elevens känsla av hopplöshet. Andra sätt som skolsköterskan lärde ut 

var olika former av stresshantering såsom avslappning och mindfulness. Informanterna 

instruerade även i andningsteknik vilket gav goda resultat vid redovisningar eller prov. 

 
”Elever är ofta stressade inför prov och redovisningar. Då har jag [skolsköterskan] sagt att ”slappna av för 

då blir du inte så stressad, nu övar vi på andningsteknik”.  Elever har kommit tillbaka efteråt och sagt att det 

hjälpt bra mot stressen”. 

 

Det framkom vid hälsosamtal att många elever inte åt frukost då de kände sig illamående på 

morgonen eller hellre sov längre. Ett populärt inslag hos elever var frukosten som serverades 

på några skolor. Informanterna fick av lärarna höra att dessa observerade en ökad 

koncentrationsförmåga hos eleven och lugnare lektioner, vilket ledde till mindre tjat och 

onödiga diskussioner. 

  

Informanterna betonade att mobbing var något som skulle tas på allvar och åtgärdas 

omedelbart. Informanterna ansåg att skolan inte alltid gjorde detta, utan eleverna fick fortsätta 

sina studier utan hänsyn till mobbingsituationen. Vid mobbing var det omöjligt för den utsatte 

att koncentrera sig på skolarbetet. Utbildning för elever i mobbing förespråkades av 
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informanterna för att bättre förstå orsak och samband vid olika mobbingsituationer. 
 

”Det finns ju ingen som kan plugga matte när man är mobbad. En vuxen skulle aldrig acceptera att bli 

utfryst på jobbet. Då skulle de bli sjukskrivna. Man ska ta mobbing på allvar och göra något åt det, för om 
alla vuxna på skolan är med på tåget, då sprider sig det till alla unga och då vet dem att det inte är någon 

idé [att mobba]”. 

 

Vid skolfrånvaro upplevde informanterna att detta ofta berodde på kamratkonflikter. För att 

lösa dessa konflikter arbetade skolsköterskan med kurator både individuellt eller i grupp med 

eleverna. Informanterna hade observerat att elever som inte hade kamrater på grund av 

svårigheter med det sociala samspelet, kunde vara en anledning till utredning. 

Har en respektfull inställning 

Att ha en respektfull inställning beskrevs som att bejaka elevens unika förutsättningar och 

stärka elevens tro på sig själv. Det innefattade att finnas tillhands och få eleven att känna sig 

värdefull. 

Finns tillhands för eleven 

Att finnas tillhands för eleven upplevdes när informanterna var tillgängliga för eleverna. 

Skolsköterskans verksamhet var till viss del uppbyggd för att ta emot elever spontant och 

oplanerat. Informanterna hade märkt att elever istället för att skolka kunde komma till 

skolsköterskan för att prata av sig. Vid längre tids frånvaro hade skolsköterskan som rutin att 

ha ett hälsosamtal med eleven. 

 
”Det kan ju vara det där, när dem [elever] känner sig riktigt less, vill gå hem, då går dem till mig istället och 

sätter sig och pratar en stund och sedan går de tillbaka till lektionen”. 

 

Får eleven att känna sig värdefull 

Att få eleven att känna sig värdefull gjordes genom att uppmuntra och bekräfta vilket 

förstärkte elevens självkänsla. Informanterna eftersträvade att ta eleven på allvar samt att 

upptäcka och stimulera elevens starka sidor. Vid mötet berättade skolsköterskan att det fanns 

fler elever i samma situation och detta ansågs inge en känsla av hopp om en förbättring i 

tillvaron. 
 

”De [eleverna] tycker inte riktigt om sig själva. Att man [skolsköterskan] på något sätt får de att tänka på 

att, ”du [eleven] är en bra person och du är jättebra som du är, och du har många som tycker om dig och 

därför måste ju de tycka att du är bra”… att försöka bygga upp självkänslan” 

 

Informanterna angav att det för eleverna var betydelsefullt att ha en nära relation till lärarna. 

Detta ingav eleven en känsla av att vara värdefull. Informanterna fick även höra av elever att 

lärarnas förväntningar på att de skulle klara sina studier ingav en känsla av engagemang vilket 

stärkte elevens tro på sig och sin förmåga gällande skolarbetet. 

 
”Det finns ett engagemang från lärare att alla ska klara av det här. Gör ni [eleverna]inte det, så får vi 

hjälpas åt, så att ni kommer att klara det. Ja, jag tror att dem [eleverna] känner det”. 

 

Informanterna angav att det var viktigt att vara lyhörd för allas olikheter och att ha förmågan 

att se utanför ramarna. Skolans synsätt behövde inte vara så enkelspårigt. Genom att 

informanterna kunde tillmötesgå elevernas önskningar ingav det en känsla av att bli sedd. Vid 

exempelvis svårigheter att idrotta i grupp, gavs möjligheten att idrotta enskilt eller i en mindre 

grupp. Denna åtgärd kunde resultera i att eleven började träna, vilket bidrog till minskad 

skoltrötthet. 



 15 

”De skulle kanske inte vara med i den stora klassen när de har idrott, utan att de kanske får gå på något som det 

kan få välja själv”. 

 

Informanterna framhöll att om elever var i riskzon för utslagning, som att inte studera eller att 

skolka, så var det en fördel att snabbt bryta detta för att förhindra ytterligare misslyckanden. 

Enligt informanterna fanns fördomar bland skolans personal mot elever som skolkade, dessa 

ansågs vara ”lata och bortskämda”. Detta handlade istället om outredda svårigheter. 

Informanterna ansåg det betydelsefullt att arbeta fram rutiner för att välkomna och stärka 

elever med stor frånvaro då det kunde vara en kraftansträngning för eleven att återvända till 

skolan. 

 
”De[eleven] kommer inte till skolan och då blir det så mycket prat... ja... vi kan inte hjälpa dig om du inte 

kommer till skolan och så blir det mest negativt prat... istället för att... ja, vad bra att du kom idag, 

välkommen!”. 

Reflekterar över egna insatser 

Att reflektera över egna insatser beskrevs som att tänka över vad som fungerar och vad som 

gått mindre bra i det egna arbetet. Detta innefattade att uppleva otillräcklighet då eleven inte 

var mottaglig för insatser, känna sig betydelsefull trots att åtgärderna inte gav en förväntad 

effekt samt känna sig tillfreds med sitt arbete. 

 

Upplever otillräcklighet när eleven inte är mottaglig för insatser  

Att uppleva otillräcklighet när eleven inte var mottaglig för insatser var när en elev inte gick 

att nå. Informanterna uppgav att enstaka elever hade bestämt sig för att inte fullfölja 

skolgången, vilket ingav en känsla av maktlöshet. Informanternas brist på tid för 

förebyggande arbete var ett hinder för att få elever mottagliga för insatser. Det som upplevdes 

svårt för informanterna var de situationer när stöd verkligen var befogat, såsom hjälp från 

socialtjänsten, där föräldrarna tackade nej till detta. 

 
”Jag vet inte vad man mer ska göra, alltså när man satt in både familjeteamet, Socialtjänsten och Barn- och 

ungdomsmottagningen och det finns bara inte någon motivation. Det är jättesvårt…”. 

 
”Det finns de som faller ur ordentligt. Det finns de som inte går till skolan på flera år och det är allvarligt”. 

 

Känner sig betydelsefull trots att åtgärderna inte ger förväntad effekt 

Informanterna upplevde sig betydelsefulla trots att åtgärderna inte alltid gav en förväntad 

effekt. Eleverna visade oftast uppskattning för skolsköterskornas insatser, även fast det ibland 

inte räckte för att återfå motivationen. När skolsköterskorna träffade eleven och pratade om 

skoltröttheten, såddes ett frö hos dem att tänka över sin situation. Vissa elever kämpade och 

kom tillbaka till skolan de dagar de mådde lite bättre. Andra elever kom aldrig ur sin 

skoltrötthet och behövde stöd genom hela skoltiden av både skolsköterskan, övrig 

skolpersonal och av hemmet för att överhuvudtaget kunna klara skolgången. 

 

Känner sig tillfreds med sitt arbete 

Att känna sig tillfreds med sitt arbete var när skolsköterskornas insatser ledde till att eleven 

återupptog sina studier. Ett antal elever återfick motivation till att vara i skolan med de 

insatser skolsköterskan gav och för det mesta gick det bra för dessa elever. Andra elever hörde 

informanterna inte något om från lärare och från eleven själv, vilket tolkades som att de nu 

klarade sig bra utan hjälp.  
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På gymnasiet var drivkraften och viljan att klara skolgången starkare än på grundskolan. Ofta 

samtalade skolsköterskan med gymnasieelever om deras framtidplaner och om deras mål. 

Informanterna kunde även inge hopp i svåra stunder. Dessa åtgärder var ofta tillräckliga för 

gymnasieeleverna för att de skulle återfå motivationen. 
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DISKUSSION 

Metod 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att stödja elever som 

upplever skoltrötthet inom grund- och gymnasieskola. Utifrån syftet valdes en induktiv ansats 

där datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). Kvalitativ innehållsanalys visades sig vara relevant. Metoden lämpade sig eftersom 

intervjuer användes, som granskades och tolkades. Inklusionkriterium för att delta i studien 

var minst tre års erfarenhet som skolsköterska. Skolsköterskornas erfarenhet inom 

skolhälsovården innebar att de var väl inarbetade i elevhälsans rutiner och i skolans kontext. 

Detta kan ses som ett sätt att öka studiens trovärdighet. Kriteriet valdes i syfte att få ett så 

omfångsrikt material som möjligt. Antalet skolsköterskor var åtta med vidareutbildning och 

erfarenhet inom skolan. De var alla verksamma inom skolans grund- och/eller gymnasieskola 

med skiftande elevantal. Skolsköterskorna kom från olika skolor i två län, vilket möjliggjorde 

variationer av erfarenheter. Själva intervjun genomfördes på de platser som deltagarna själva 

valt ut och i avskildhet från övriga verksamheter på skolan. 

 

Intervjuerna bestod av öppna frågor, vilket gav informanterna möjlighet att förbehållslöst 

delge sina erfarenheter. Intervjutillfällena var avspända både ur författarnas och ur deltagarnas 

perspektiv. Det märktes på att informanterna var positivt inställda till deltagandet i studien 

och svarade villigt på frågorna. Detta bidrog till en öppen atmosfär som gav rika och 

detaljerade data. Frågorna utformades för att få uttömmande svar utifrån syftet. Informanterna 

var kunniga och intresserade av området och höll sig till ämnet. Följdfrågor ställdes vid behov 

utifrån informanternas svar, för möjligheten att ytterligare ta fasta på information om ämnet. 

Följdfrågorna visades sig ha stor betydelse då de vidgade synen på det valda området. 

 

Datamaterialet som analyserades baseras på åtta intervjuer vilket bedömdes tillräckligt för att 

få ett underlag till att göra analysen. Texterna analyserades förutsättningslöst och är baserade 

på informanternas berättelser om sina erfarenheter. I arbetet med transkribering medverkade 

båda författarna och den utfördes inom ett dygn efter intervjun för att ha materialet i färskt 

minne vilket rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2009). Detta kan ses som ett sätt att 

stärka tillförlitligheten. Hos en författare var ljudets kvalitet vid en intervju bristfällig. Med 

hjälp av datatekniken och genom att lyssna på intervjun upprepade gånger kunde den slutligen 

transkriberas. 

 

För att stärka tillförlitlighet i analysen har båda författarna deltagit i analysprocessen som 

genomförts noggrant. Genom att ha läst igenom datamaterialet flera gånger, diskuterat och 

reflekterat tillsammans har en samstämmighet uppnåtts under arbetets gång vilket 

underlättade kodning och kategoriseringen. Detta tillvägagångssätt har rekommenderats av 

Graneheim och Lundman (2004). Det är betydelsefullt att ge en noggrann beskrivning av 

studiens urval och analysarbete, vilket ytterligare stärker tillförlitligheten. Citat har även 

inkluderats från intervjuerna för att möjliggöra en bedömning av tillförlitligheten. En forskare, 

(M.S) inte tidigare involverad i analysarbetet granskade kategorisystemet varvid en del 

klargöranden gjordes. För att resultatet inte ska färgas av egna åsikter och förkunskaper inom 

området har öppenhet efterstävats under analysprocessen och återgång till datamaterialet har 

skett kontinuerligt.  
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I vilken utsträckning studiens resultat är överförbar eller användbar till andra grupper av 

sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård och i vilka situationer den kan användas kan endast 

läsaren avgöra. Företrädelsevis kan exempelvis barn- och ungdomsmottagningar, barn- och 

ungdomspsykiatrisk vård, ungdomsmottagningar och habiliteringsenheter ha nytta av studiens 

resultat. Ytterligare studier i andra grupper och kontexter kan göras för att förkasta eller 

verifiera det kategorisystem som växt fram. 

Resultat 

Av resultaten framgår att en form av stöd till elever med skoltrötthet är att kartlägga elevens 

svårigheter. Detta görs genom att inhämta information från elev och skolpersonal men också 

via medicinsk utredning och medverkan vid stödbehovsutredning. Detta är i linje med 

Hillman (2007) som menar att om en elev är omotiverad till skolarbete eller visar på 

svårigheter behöver en kartläggning inledas. Elevers hälsa ska tas tillvara i den elevvårdande 

verksamheten där skolhälsovården har en betydande roll (Socialstyrelsen, 2004). Om eleverna 

ska nå målen i skolan förutsätts ett samarbete med elevhälsan, lärare, övrig skolpersonal, 

skolledning och landsting. När en elevs beteende tyder på svårigheter behöver detta tas på 

allvar. Skolsköterskan ska på ett tidigt stadium engagera sig för att få kännedom om elevens 

svårigheter, vilket kan användas som en del i kartläggningen. 

 

Det är oftast lärarna som ansvarar för att registrera elevernas närvaro. Vid hög frånvaro, har 

skolsköterskan hälsosamtal med eleven för att reda ut orsaken till frånvaron. Med 

utgångspunkt i hälsobesök och hälsosamtal identifieras eventuella problem vilket kan ge 

eleven goda förutsättningar till en livsstilsförändring (Arnesdotter et al., 2008). I samtal kan 

det också framkomma att eleven inte mår psykiskt bra, vilket ofta kan bero på låg självkänsla. 

Forsberg (2005) anger att låg självkänsla är en riskfaktor för psykisk ohälsa och 

konsekvenserna kan bli ett negativt risktagande, då elevens respekt för sig själv är låg. Av 

detta följer att det ibland är viktigt att föra vidare vad som framkommit under hälsosamtalet 

till rätt person med adekvat kompetens. 

 

Om en elev inte når kunskapsmålen eller på annat sätt har det svårt i skolan ska en åtgärdsplan 

upprättas. Enligt Skolverket (2003) är åtgärdsplanen ett värdefullt verktyg i det pedagogiska 

arbetet om det behovsanpassas. Därmed kan en åtgärdsplan ses som ett konkret sätt att arbeta 

för lärarna och den ger en tydlig bild för eleven vad som ska göras. Medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser ska ingå i elevhälsan (SFS 2010:800) och 

arbetet inom elevhälsan ska framförallt vara hälsofrämjande och förebyggande för att eleven 

ska nå målen i skolan (SFS 2010:800).  

 

För att få en helhetsbild av elevens problematik kan en stödbehovsutredning inledas när 

åtgärdsplanen inte givit förväntad effekt. I denna stödbehovsutredning medverkar elevhälsans 

olika professioner, där var och en har sitt specifika område för att kartlägga och utreda 

beträffande elevens svårigheter. På vissa skolor ingår studie- och yrkesvägledaren i elevhälsan 

som utarbetar en studieplan tillsammans med eleven. Kartläggningen av elevers svårigheter är 

diger och görs därmed av kompetent personal. Skolledningen har här en viktig roll att 

entusiasmera och leda elevhälsans arbete.  

 

 Av resultaten framgår att engagera föräldrarna är av avgörande betydelse i skolsköterskans 

stöd till eleven. Skolsköterskan behöver stärka föräldrarna i sin föräldraroll när de upplever 

maktlöshet. Ett sätt att stärka föräldrarollen kan vara att samtala, lyssna, ge råd och tips. I 

samtalet kan skolsköterskan hänvisa vidare till verksamheter inom socialtjänsten eller 
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landsting för konsultation och stöd. Det gäller att inte ha en dömande inställning utan utgå 

från föräldrarna där de befinner sig för att kunna ge ett adekvat stöd. För att inte förvärra 

känslor av maktlöshet gäller det att ta tillvara föräldrarnas resurser och beakta autonomi och 

integritet.  

 

Trygghet både i skolan, med vänner och i relation med andra vuxna är en vital komponent för 

god hälsa (Reuterswärd & Lagerström, 2010). En orsak till skoltrötthet uppges vara att 

elevens föräldrar inte har tillräcklig förståelse och insikt i att deras barn inte har den ork som 

krävs för att prestera. Detta kräver att skolsköterskan har en dialog med föräldrarna och lyfter 

fram det som är positivt och fungerar och inte bara fokusera på det negativa. När kraven 

övergår individens egen förmåga kan detta leda till depression (Olsson, 2005). Därför är det 

nödvändigt att skolsköterskor har kunskap om symtom på depression, för att tillhandahålla det 

stöd som eleven och dennes föräldrar behöver (Hillman, 2010). 

 

Att skolsköterskan engagerar föräldrarna i elevens skolsituation är betydelsefullt. En studie 

har tydliggjort att den omgivande miljön runt ungdomen påverkar valet av livsstil (Pellmer & 

Wramner, 2002). Det finns ett tydligt samband mellan elever utan vuxentillsyn och 

kriminalitet (Henry, 2007). Detta faktum understryker betydelsen av att vuxna tar sitt ansvar 

för de unga och för deras framtid. Skolk är ett observandum på eventuella psykiska eller 

sociala problem (Henry, 2007). Då kan ett sätt att förhindra skolk vara att föräldrarna har 

insyn i elevens skoldag. 

 

I stödet till skoltrötta elever ingår att följa upp studiemiljön. Informanterna betonar att vid 

specifika svårigheter som kan innefatta koncentrationssvårigheter är det betydelsefullt att på 

ett tidigt stadium reagera, agera och utreda. Därför är det en fördel att adekvata stödinsatser 

sätts in, vilket ger eleven rimliga möjligheter att nå kunskapsmålen i skolan. En anpassning av 

pedagogiken kan vara ett sätt att stödja elever med specifika svårigheter. Det finns elever vars 

svårigheter inte leder till en neuropsykiatrisk diagnos, dock har de ändå vissa kognitiva 

svårigheter. Dessa elever kan sakna förmåga att förstå och minnas långa muntliga 

instruktioner. Till dessa kan instruktioner istället ges skriftligt för att underlätta. Enligt en 

statlig utredning är det betydelsefullt att ha kunskap om elevens utvecklingsnivå, för att kunna 

anpassa skolan till elevens specifika förmåga (SOU 2010:99). En god planering av studierna 

och att skolarbetet är på en rimlig nivå minskar den negativa stressen framhåller Olsson 

(2005). Detta kan innefatta att ta bort en del ämnen och fokusera på de ämnen där eleven är 

stark. Virtanen et al. (2009) menar att vid arbete som rör eleven är det viktigt att denne är 

delaktig, har tydliga mål och har förtroende för skolans ambitioner. Delaktighet har stor 

betydelse för att finna möjligheterna hos eleven (Eriksson, 2000). 

 

En stökig och ostrukturerad miljö bidrar till sämre koncentration och skoltrötthet. 

Skolsköterskan kan sammanställa sina hälsosamtal och återkoppla resultatet till både lärare 

och till elever. Denna åtgärd har visat sig bidra till studiero. I hälsosamtalet behöver 

skolsköterskan följa upp miljön i enskilda klasser men också relationerna mellan elever och 

lärare (Reutersvärd & Lagerström, 2010). All personal på skolan är ansvarig för elevernas 

arbetsmiljö (Socialstyrelsen, 2004). 

 

För att bidra till att skolsituationen blir hållbar på längre sikt framhåller informanterna att de 

kan instruera elever i stresshantering och andningsteknik. Dessa insatser visar sig minska 

stressen och bidrar till bättre koncentration. Schemalagda qigongövningar är stärkande för 

hälsan (Terjestam, Jouper & Johansson, 2010). Dessa övningar konstateras förebygga psykisk 

ohälsa, minska stress och ge en starkare självbild. Därmed skulle lärare kunna lägga in sådana 
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övningar som en del i undervisningen för att förebygga skoltrötthet.  

 

Informanterna framhåller att en skolsköterska behöver tala med eleven om betydelsen av 

balans i livet. Detta kan handla om skola, fritid, kost, sömn, motion och stress. Sömnen spelar 

en väsentlig roll under ungdomsåren (Noland et al., 2009) och har ett starkt samband med 

skolprestationer och övrig livssituation (Hillman, 2010). Skolsköterskan kan fokusera på 

sömnen under hälsosamtalet. Sömnbrist medverkar till försämring i kognitiva funktioner, 

oförmåga att vakna i tid samt trötthet, vilket kan leda till skolfrånvaro (Hillman, 2010).  

 

Eftersom kosten kan ha stor betydelse för välbefinnandet och skolprestationen anser 

informanterna att det vore en fördel om frukost serverades på skolan. Ett flertal skolor 

serverar frukost. Att äta frukost på morgonen ger eleven kraft och energi till skolarbetet. I 

många fall är det svårt för föräldrar att påverka sina barn till goda frukostvanor. Detta kan 

bero på att föräldrarnas relation med sina barn inte alltid är god och att barnen slutat lyssna till 

deras uppmaningar. Även i skolan går det åt mycket energi till diskussioner om frukostvanor. 

Frukost på skolan bidrar till att elever orkar prestera en hel skoldag. 

 

Mobbing och våld är vanligt förekommande på en del skolor (Clausson, 2003). Mobbing är 

något som ska tas på allvar och omedelbart åtgärdas. Det är anmärkningsvärt att det inte 

efterlevs på alla skolor. På vissa skolor anses att eleven, trots svår mobbingproblematik, ändå 

ska komma till skolan. Det torde vara svårt att koncentrera sig på skolarbetet under sådana 

förhållanden. Att känna sig trygg i skolan har betydelse för skolframgång (Henry, 2007). Att 

må psykiskt dåligt är en riskfaktor för skolk. När en elev har en känsla av att vara utsatt för 

mobbing ligger skolk nära till hans eftersom skolans miljö då känns outhärdlig.  

 

Olovlig frånvaro handlar enligt informanterna ofta om konflikter mellan kamrater, känslor av 

ensamhet eller utanförskap vilket ofta föranleder samtalskontakt med skolsköterskan eller 

med kuratorn. I en studie av Johansson et al. (2006) anges att elever vill träffa skolsköterskan 

och att de oftare än idag bör ges möjlighet att besöka skolhälsovården. När elever är helt 

ensamma och inte förmår etablera vänskapsrelationer, kan anledningen vara ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder. Därmed kan en utredning behöva göras om en elev 

förefaller ensam. Det är betydelsefullt att sedan ge eleven verktyg att hantera relationer och 

konflikter, något som även Olsson (2005) framhåller. 

 

Resultaten tydliggör att ha en respektfull inställning är avgörande i skolsköterskans stöd till 

elever. Informanterna betonar att stöd innebär att vara tillgänglig för eleverna, att bekräfta och 

uppmuntra. Om skolsköterskan uppmuntrar eleven ökar detta viljan att studera (Salmela-Aro 

et al., 2008a). Att bli sedd och trodd på som den unika människa denna är stärker hälsan 

(Eriksson, 2000). Enligt informanterna ökar elevens självkänsla när lärarna förväntar sig att 

eleven ska klara sin skolgång. 

 

Det finns elever som av olika anledningar inte klarar av att idrotta i grupp. Skolan är målstyrd 

där betygssättningen är en central del i värderingen av elevers prestationer (SFS 2010:800). 

Att som skolsköterska föreslå anpassad idrottslektion kan vara ett sätt att hjälpa den enskilda 

eleven, då detta inger en lust till träning och minskar skoltrötthet. Jerdén et al. (2011) menar 

att fysisk aktivitet är en avgörande faktor för god självskattad hälsa. Därmed borde idrottsliga 

ansträngningar värderas annorlunda, än vad som görs idag. Detta bör kunna generera ett betyg 

även vid anpassning av den praktiska delen av ämnet idrott. 

 

När elevens situation är ogynnsam med skolk och försämrade skolprestationer är det 
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betydelsefullt att bryta det mönstret snabbt, i syfte att förhindra ytterligare misslyckanden. 

Informanterna upplever fördomar från lärare mot elever som skolkar. Fördomarna handlar om 

att elever är lata och bortskämda, fast beteendet egentligen står för något annat. Kanske tas 

elevers frånvaro som något personligt av lärarna. Här behöver skolsköterskan hjälpa övrig 

skolpersonal att försöka förstå vilken kraftansträngning det innebär att som elev komma 

tillbaka till skolan efter en tids frånvaro. Det behövs arbetas fram rutiner för att välkomna 

eleven tillbaka till skolan. En viktig del i återgången till skolan efter en längre tids frånvaro, är 

att skapa alternativa och positiva förhållningssätt gentemot eleven och förhållandet till hem 

och skola (Gillberg & Hellgren, 2000). Skolmiljön behöver kännetecknas av trygghet och 

respekt vilket understryks av Socialstyrelsen (2004). 

 

Resultaten klargör att stöd till elever med skoltrötthet även inkluderar att reflektera över egna 

insatser. En del elever återfår motivationen genom det stöd informanterna ger och dessa 

känner sig då tillfreds med sitt arbete. Andra elever kämpar på och kommer till skolan trots 

sin skoltrötthet, medan några elever har bestämt sig för att inte fullfölja sina studier. Detta ger 

en bild av att det inte finns så mycket att göra för elever i grundskolan med lång skolfrånvaro 

där stödinsatser inte ger någon effekt. Informanterna har en önskan om att göra mer, men 

anger att tidsbristen är ett hinder för detta. Här kan konstateras att informanterna förefaller ha 

för stort antal elever i förhållande till tjänstgöringsgrad, vilket innebär att det förebyggande 

arbetet är svårt att prioritera. På gymnasiet har det varit tillräckligt med skolsköterskornas 

samtalsstöd för att eleverna ska återfå motivationen. Salmela-Aro et al. (2008a) menar att 

gymnasieelever som är skoltrötta är i behov av mycket stöd för att förhindra studieavbrott. Att 

vara skoltrött under grundskoletiden innebär högre risk för negativa konsekvenser eftersom 

möjligheten att komma in på en gymnasieutbildning styrs av betygen. Därför är det viktigt att 

optimalt stöd erbjuds elever i grundskolan. Skolhälsovårdens basprogram inom grundskolan 

är också mer omfattande än på gymnasieskola. Detta är viktigt att tänka på vid 

tjänstefördelningen inom skolhälsovården eftersom det behövs en högre bemanning av 

skolsköterskor inom grundskolan.  

Konklusion och praktiska implikationer 

Denna studie har bidragit med kunskaper om skolsköterskors erfarenheter av att stödja elever 

som upplever skoltrötthet inom grund- och gymnasieskola. Resultaten påvisar att 

skolsköterskorna kartlägger elevers svårigheter för att identifiera skoltrötthet. Att engagera 

föräldrarna är avgörande för elevers skolgång. Uppföljning av studiemiljön görs för att 

förbättra den utifrån varje elevs unika behov. Att ha en respektfull inställning utgör grund för 

tillit och att stärka elevens självkänsla. Skolsköterskorna reflekterar över sina insatser över 

vad som fungerar bra men respektive mindre bra i det egna arbetet.   

 

Resultaten av denna studie kan bidra till att utveckla och förbättra skolsköterskor möjligheter 

att ge stöd till skoltrötta elever. De kan även utgöra grund för riktlinjer vid hantering av 

skoltrötthet så att elever inte utelämnas från stödinsatser. Fortsatta studier behövs för att 

undersöka hur elever med skoltrötthet upplever skolsköterskans stöd, hur föräldrar upplever 

stödet samt vilka ytterligare behov av stöd som finns. 



 

REFERENSER 

Arnesdotter, Å., Olander, Å., & Ragneskog, H. (2008). Hälsosamtalet - en utmaning för 

skolsköterskan [Elektronisk version]. Vård i Norden, 28(2), 57-59. 

 

Bernler, G., & Johnsson, L. (2001). Teori för psykosocialt arbete. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

 

Clausson, E., Petersson, K., & Berg, A. (2003). School nurses view of school childrens’ health 

and their attitudes to document it in the school health record - a pilot study. Scandinavian 

Journal of Caring Science, 17, 392-398. 

 

Eriksson, K. (2000). Hälsans idé. Stockholm: Liber AB.  

 

Ewles, L., & Simnet, I. (2005). Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur.  

 

Forsberg, M. (2006). Ungdomar och sexualitet: En forskningsöversikt år 2005 (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006:18). Stockholm: Folkhälsoinstitutet.  

 

Gillberg, C., & Hellgren, L. (2000). Barn och ungdomspsykiatri. Stockholm: Natur och 

Kultur.  

 

Giota, J. (2002). Skoleffekter på elevers motivation och utveckling [Elektronisk version]. 
Pedagogisk Forskning i Sverige, 7(4), 279-305. 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112. 

 

Henry, K.L. (2007). Who´s skipping school: Characteristics of truants in 8th and 10th Grade. 

Journal of School Health, 77(1), 29-35.  

 

Hillman, O. (2010). Skolhälsovård - introduktion och praktisk vägledning. Stockholm: Gotia 

Förlag. 

 

HSFR (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Häggqvist, S. (2000). Elevfrånvaro: Ett mått på skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa. 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet.  

 

Jerdén, L., Burell, G., Stenlund, H., Weinehall, L., & Bergström, E. (2011). Gender differences 

and predictors of self-rated health development among Swedish adolescents. Journal of 

Adolescent Health, 48, 143-150.  

 

Johansson, A., & Ehnfors, M. (2006). Menthalhealth-promoting dialogue of school nurses 

from the perspective of adolescents pupils. Vård I Norden, 82(26), 10-19.    



 

 

Jungerstam, G., Nyman- Kurkiala P., Ström K., & Lindholm, L. (2007). Den unga människans 

rätt till sammanhang och delaktighet [Elektronisk version]. Vård i Norden, 27(4), 48-51. 

 

Karlsson, L. (2004). Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur.  

 

Kvale, S., & Brinkmann, N.(2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Noland, H., Price, J.H., Dake, J., & Tellljohann, S.K. (2009). Adolescents´ Sleep Behaviours 

and Perceptions of Sleep. Journal of School Health, 79(5), 224-230. 

 

Olsson, G. (2005). Depressioner i tonåren: Ung, trött och ledsen. Stockholm: Förlagshuset 

Gothia. 

 

Pellmer, K., & Wramner, B. (2002). Grundläggande folkhälsovetenskap. Trelleborg: Liber 

AB. 

 

Reuterswärd, M., & Lagerström, M. (2010). The aspects school health nurses find important 

for successful health promotion [Elektronisk version]. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 24, 156-163. 

 

Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening. (2011). 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård. 

Hämtat 2012-03-05 från: http://www.swenurse.se/Publikationer 

Remisser/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Kompetensbeskrivning-

Legitimerad-sjukskoterska-med-specialisering-inom-skolhalsovard/ 

 

Salmela-Aro, K., Kiuru, N., & Nurmi, J-E. (2008a). The role of educational track in 

adolescents ‘school burnout: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 

78, 663-689. 

 

Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Pietikäinen, M., & Jokela, J. (2008b). Does School Matter? The 

Role of School Context in Adolescents´ School-Related Burnout. European Psychologist, 13 

(1), 12-23.  

 

Salmela-Aro, K. (2010). School burnout in social context: The role of school, family and 

peers. Psykologia, 45(5-6), 448-459.  

 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Riksdagen. Hämtat 2010-12-04 från: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800#K2SFS 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtat 2010-12-

09 från http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763 

 



 

Skolverket (2003). Kartläggning av åtgärdsprogram och särkilt stöd i skolan. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket (2008). Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan: En 

kunskapssammanställning (Dnr 75–2008:857). Stockholm: Skolverket.  

 

Socialstyrelsen. (2004). Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården. Hämtat 2011-12-04 

från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10467/2004-130-

2_20041302x.pdf 

 

SOU 2010:99. Flickor, pojkar och individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och 

utveckling i skolan. Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm: 

Statens offentliga utredningar. 

 

Statistiska centralbyrån (2007). Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. Örebro: 

Statistiska centralbyrån.  

 

Terjestam, Y., Jouper, J., & Johansson, C. (2010). Effects of scheduled qigong exercise on 

pupils’ well-being, self-image, distress and stress. The Journal of Alternative and 

Complementary Medicine, 16(9), 939-944. 

 

Unicef. (1989). Barnkonventionen. Hämtat 2010-12-09 från: 

http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-versioner  

 

Virtanen, M., Kivimäki, M., Luopa, P., Vahtera, J., Elovainio, M., Jokela, J., & Pietikäien, M. 

(2009). Staff reports of psychosocial climate at school and adolescent’s health, truancy and 

health education in Finland [Elektronisk version]. European Journal of Public Health, 19(5), 

554-560. 

 



 

BILAGOR 

Bilaga 1 

Till Rektor/Verksamhetschef  

 

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom skolhälsovården 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor och går för närvarande en specialistutbildning till 

skolsköterska vid Högskolan I Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 2012 och 

resultera i en D-uppsats (magisternivå). 

 

Bakgrund 
Skoltrötthet är ett område som är högts intressant att undersöka mer, då det är ett ämne som 

det saknas bred evidensbaserad forskning kring. Skoltrötthet avses sammanfattningsvis; 

känslan av bristande motivation, otillräcklighet och utmattning som inte kan härledas till 

någon fysisk eller psykisk orsak. Elever själva anger att hög studietakt och otillräckligt stöd 

kan vara anledning till skoltrötthet. Motivation spelar en central roll i samband med 

skoltrötthet Eftersom det råder brist på studier som klargör skolsköterskors erfarenheter av att 

stödja elever som upplever skoltrötthet behövs kunskapsutveckling inom detta område.  

 

Syfte och nytta  

Studiens syfte är att beskriva skolsköterskornas erfarenheter av att stödja elever som upplever 

skoltrötthet. Nyttan med undersökningen är att utveckla kunskaper om skolsköterskans 

stödjande funktion som bidrar till ökad medvetenhet inom området.   

 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för att genomföra en empirisk studie med 

skolsköterskor inom grundskolan. När tillstånd givits tillfrågas skolsköterskor om deltagande 

i studien. Ett skriftligt informationsbrev om studien och dess syfte kommer att skickas per 

mail eller post till skolsköterskan. Efter ett antal dagar kommer kontakt tas via telefon för att 

diskutera eventuellt intresse av deltagandet i studien och bokning av plats och tid för intervju. 

Före intervjuns början kommer skolsköterskan få skriva under ett samtycke om deltagande. 

Tidsåtgång för varje intervju beräknas ta cirka 45-60 minuter och spelas in på 

dator/mobilenhet. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är 

frivilligt och skolsköterskorna kan när som helst avbryta utan att ange skäl. Intervjuerna 

planeras pågå under vecka 8-10. Studien kommer att publiceras och ingen kommer att kunna 

utläsa vilka skolor eller skolsköterskor som deltagit i studien.  

 

Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta: 

Merja Khessib   Kria Westroth 

Skolsköterskestudent   Skolsköterskestudent 

Mobil: xxx    Mobil: xxx 

E-post: xxx    E-post: xxx 

   

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Lektor vid Högskolan i Skövde  

Fil.dr. Leg. Sjuksköterska    

Mobil: xxx



 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev till skolsköterskor 

 
Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som rör 

skolsköterskors erfarenheter av att stödja elever som upplever skoltrötthet.  

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor och går för närvarande en specialistutbildning till 

skolsköterska vid Högskolan I Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 2012 och 

resultera i en D-uppsats (magisternivå).   

 

Bakgrund 

Skoltrötthet är ett område som är högts intressant att undersöka mer, då det är ett ämne som 

det saknas bred evidensbaserad forskning kring. Skoltrötthet avses sammanfattningsvis; 

känslan av bristande motivation, otillräcklighet och utmattning som inte kan härledas till 

någon fysisk eller psykisk orsak. Elever själva anger att hög studietakt och otillräckligt stöd 

kan vara anledning till skoltrötthet. Motivation spelar en central roll i samband med 

skoltrötthet. Eftersom det råder brist på studier som klargör skolsköterskors erfarenheter av att 

stödja elever som upplever skoltrötthet behövs kunskapsutveckling inom detta område.  

 

Syfte och nytta 

Studiens syfte är att beskriva skolsköterskornas erfarenheter av att stödja elever som upplever 

skoltrötthet. Nyttan med undersökningen är att utveckla kunskaper om skolsköterskans 

stödjande funktion som bidrar till ökad medvetenhet inom området.   

 

Studiens genomförande samt hantering av data 

Intervjun kommer att ske på lämplig avskiljd plats. Tidsåtgång för varje intervju beräknas ta 

cirka 45-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på dator/mobilenhet för att materialet 

efteråt ska kunna skrivas ut ordagrant och texten analyseras vetenskapligt. Allt datamaterial 

kommer att behandlas strikt konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det. 

I det färdiga materialet kommer ingen att veta vad just du har svarat. Under intervjun kommer 

tre till fem övergripande frågor att ställas som ni får berätta fritt utifrån. Intervjuerna planeras 

pågå under vecka 8-10. Studien kommer att publiceras och ingen kommer att kunna utläsa 

vilka skolor eller skolsköterskor som deltagit i studien. 

 

Frivillighet 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att ange skäl. 

 

Har ni frågor om studien är Ni varmt välkomna att kontakta: 

 

Merja Khessib   Kria Westroth 

Skolsköterskestudent   Skolsköterskestudent 

Mobil: xxx    Mobil: xxx 

E-post: xxx    E-post: xxx 

   

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Lektor vid Högskolan i Skövde 

Fil.dr. Leg. Sjuksköterska 
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Tillstånd att genomföra intervju 

 

 

 

 

Härmed ansöks om tillstånd att få intervjua skolsköterskor från och med vecka 8. Tacksam för 

svar senast 2012-02-16. 

 

 

 

 

 

Tillstånd att genomföra intervjuerna tillstyrks:  

 

 

 

 

……………………………………………… 

Namn 

 

 

 

………………………………….  

Datum 
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Skriftligt samtycke till att delta i studien 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycke om att delta. Jag är 

införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan 

förklaring.  

 

 

 

 

 

Underskrift:…………………………………………………………... 

 

Ort/datum:……………………………………………………………. 

 

Telefon/E-post:……………………………………………………….. 

 

 

 

 

Svarstalongen skrivs under manuellt vid intervjutillfället. 
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Intervjuguide 

 

 

- Kan du berätta om hur du kommer fram till att det handlar om skoltrötthet 

 

- Kan du beskriva hur du stödjer skoltrötta elever 

 

- Kan du beskriva om dina möjligheter att ge stöd till skoltrötta elever 

 

- Upplever du att det finns svårigheter i att ge stöd, berätta 

 

- Är det något annat kring stöd till skoltrötta elever som du vill berätta om 

 

 

 

 

Exempel på följdfrågor: 

 

Kan du berätta mer. 

Har du fler exempel på. 

Kan du specificera hur/vad du menar? 

Hur kände du dig då? 

Vad upplevde du då? 

Kan du ge ett exempel. 

Vad anser du om det? 

Kunde du ha agerat på ett annat sätt? 

 

 

 


