
 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap  
 

Vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalet för barn i 

förskoleklass 

En enkätstudie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare    

Sofia Holmgren   

Mathilda Kleveholt  

Handledare  

Christina Stenhammar 

 Examinator 

Clara Aarts 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp  

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  
  



2 
  

SAMMANFATTNING  

Syfte: Syftet var att undersöka vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalet med 

skolsköterskan för deras barn i förskoleklass, samt att undersöka om det fanns någon skillnad 

i uppfattning utifrån vårdnadshavares födelseland. 

Metod: Kvantitativ deskriptiv studiedesign med enkät som skickades till vårdnadshavare för 

236 barn. Deltagandet efter två påminnelser var 64,8 % (n=153). 

Resultat: Hälsosamtalet som helhet uppfattades som  mycket bra av 56,2 % (n=86) och bra av 

37,9 % (n=58), det fanns skillnader i uppfattning utifrån vårdnadshavarnas födelseland 

(p=011). Tiden som var avsatt för samtalet upplevdes av 6,5 % (n=10)  som otillräcklig och 

informationen som gavs inför samtalet upplevdes av 6,5 % (n=10) som bristfällig och av 3,3 

% (n=5) som mycket bristfällig. Uppfattningen var att informationen under samtalet gavs så 

att den helt kunnat förstås, 90,2 % (n=138). Det förekom skillnader i förståelse av information 

utifrån vårdnadshavarnas födelseland (p=0,006). Skolsköterskans bemötande upplevdes som 

mycket bra eller bra av 67,3 % (n=103) respektive 28,1 % (n=43). Uppfattningen var att 

barnen i mindre utsträckning än vårdnadshavarna fick tillfälle att ställa frågor, där 24,2 % 

(n=37) respektive 4,6 % (n=7) upplevde att barnet delvis eller inte alls fått tillfälle att ställa 

egna frågor. Förbättringsmöjligheter av hälsosamtalet uttrycktes i form av tydligare 

information inför samtalet samt mer fokus på skolsituationen och arbetsmiljön. 

Slutsats: Vårdnadshavarnas uppfattning av hälsosamtalet var övervägande positivt, men 

förbättringar kan göras vad gäller information och förberedelser inför samtalet. 

Vårdnadshavarna uttryckte önskemål om att hälsosamtalet bör fokusera mer på skolsituation 

och arbetsmiljö. Det är även viktigt att barnet får en central plats i samtalet. 

 

Nyckelord: barns hälsa, förskoleklass, skolsköterska, vårdnadshavare 
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ABSTRACT 

Aim: The aim was to examine caregiver’s perception of the health dialogue with the school 

nurse for their children in preschool class. The study also aimed to examine if there were any 

differences in perception between custodians who were born in Sweden and caregivers who 

were foreign-born. 

Method: Quantitative descriptive study design, with a questionnaire which was distributed to 

custodians of 236 children in preschool class. The number of respondents was 153 (64, 8 %) 

after two reminders. 

Results: Overall, the health dialogue was perceived as very good by 56.2 % (n=86) and good 

by 37.9% (n=58), but there were differences in opinion based upon custodians country of 

birth (p=011). The time for the dialogue was experienced as short by 6.5% (n=10), the 

information given before the call was experienced by 6.5% (n=10) as deficient and by 3.3% 

(n=5) as very deficient. The perception of 90.2 % (n=138) of the respondents was, that the 

information during the dialogue was given to fully been understood, although there were 

differences based on custodians country of birth (p=0.006). The school nurse's attitude was 

perceived as very good or good by 67.3 % (n=103) and 28.1 % (n=43). The perception was 

that the children to a lesser extent than the caregivers had the opportunity to ask questions, 

24.2% (n=37) and 4.6 % (n=7) felt that the child partially or not at all were given the 

opportunity to ask their own questions. Opportunities for improvement of health dialogue 

were expressed in terms of better information before the dialogue, as well as more focus on 

the school situation and the work environment for the children.  

Conclusion: Custodians perception of the health dialogue was overall positive but 

improvement areas are the information and preparation before the dialogue, as well as a 

request of more focus on the children’s school situation and work environment. It is also 

essential that the child has a central and active role in the health dialogue. 

 

Keywords:  child custody, child preschool, child welfare, school nursing 
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BAKGRUND 

Barns hälsa 

Svenska skolbarn uppges idag ha en bra hälsa och sunda levnadsvanor. Ur ett internationellt 

perspektiv har svenska barn en god hälsa, en jämförelsevis låg förekomst av fetma och en hög 

andel som anser sig nöjda med livet. Svenska barn och tonåringar i åldern 11-15 år röker och 

dricker alkohol i mindre utsträckning än barn och tonåringar i andra länder i Europa och 

Nordamerika. Däremot har svenska barn en jämförelsevis låg förekomst av daglig fysisk 

aktivitet (WHO, 2012). Den fysiska hälsan bland svenska skolbarn har förbättrats de senaste 

årtiondena, men psykisk ohälsa är ett växande problem bland svenska skolbarn (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Depression, självskadebeteende och ätstörningar har ökat, speciellt 

bland flickor (Gustafsson, 2009). Förekomsten av barn med koncentrationssvårigheter, oro 

och rastlöshet har ökat och elever med stressrelaterade symtom som huvudvärk och magont är 

mer vanligt nu än på 1950-talet (Gustafsson, 2009). 

 

Barn i familjer med låg socioekonomisk status har en sämre psykisk hälsa, sämre 

levnadsvanor och är mindre fysiskt aktiva än barn i familjer med högre socioekonomisk status 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012; Villard, Rydén & Ståhle, 2007). Föräldrarnas inställning och 

egna vanor påverkar barnets hälsa och levnadsvanor (Stenhammar, 2007). Även attityder och 

stöd är avgörande för att barnet ska undvika dåliga vanor, som till exempel tobak (Villard, 

Rydén & Ståhle, 2007).  

 

I Sverige ses idag en ökad migration vilket bidrar till ett mångkulturellt samhälle. Det 

mångkulturella samhället ger även en större grupp svenskfödda barn med en eller båda 

föräldrarna födda utomlands. Enligt (SCB, 2008) var andelen barn med en utrikesfödd 

förälder 7 % och andelen barn med två utrikesfödda föräldrar 4 % av den svenska 

befolkningen. Elever med utländskt ursprung är en riskgrupp för att drabbas av psykisk 

ohälsa. Både barn som är födda utomlands och barn till utrikesfödda föräldrar har en ökad risk 

att utveckla psykisk ohälsa jämfört med barn till föräldrar som är födda i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2012; Carleby, 2012). 

 

Skolsituationen har stor betydelse för skolbarns psykiska hälsa och hur hälsan utvecklas i 

vuxen ålder (Almquist, 2011). En väl fungerande skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn för 
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att bibehålla en god barnhälsa. Skolan är en plats där barnen tillbringar en stor del av dagen, 

vilket gör att det där finns stora möjligheter att upptäcka om eleven inte mår bra. Det finns ett 

starkt samband mellan lärande och hälsa, att inte lyckas i skolan kan påverka hälsan negativt 

(Feinstein, Sabates, Anderson, Sorhaindo, & Hammond, 2006). Enligt den nya skollagen ska 

elevhälsans arbete även knytas till elevens lärande (SFS 2010:800). 

Elevhälsan 

Alla skolbarn i Sverige omfattas enligt skollagen av elevhälsan (SFS 2010:800). Från den 1 

juli 2011 omfattas elevhälsan av medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan som verksamhet är komplex eftersom det är en 

sammanslagning av insatser där målet är en ökad samverkan mellan olika kompetensområden, 

för att kunna erbjuda ett gott förbyggande hälsoarbete och främja elevhälsa. De 

yrkeskategorier som utöver lärarna arbetar för dessa mål är skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator (SFS 2010:800). 

 

Elevhälsan ska ge förutsättningar för god allmän utveckling och främja hälsa hos varje elev, 

samt arbeta förbyggande mot ohälsa. Att bidra till bra miljöer och underlätta lärande är också 

en viktig del av arbetet (SFS 2010:800). En god hälsa hos barnen bidrar även till bättre 

inlärning (Seigart, Dietsch & Parent, 2013). Varje elev ska därför erbjudas minst tre 

hälsobesök under grundskoletiden, vilka innefattar allmänna hälsoundersökningar och 

hälsosamtal (Skolverket, 2012). Den medicinska insatsen i elevhälsan omfattar skolsköterska 

och skolläkare. Skolsköterskans arbete består främst av hälsobesök som finns lagstadgade i 

skollagen (SFS 2010:800) samt vaccinationer enligt det allmänna 

barnvaccinationsprogrammet (SOSFS 2006:22). 

Skolsköterskan 

Nyckelpersonen inom elevhälsoteamet är skolsköterskan, som träffar i stort sett alla elever på 

skolan. Genom regelbundna hälsobesök under skoltiden är skolsköterskan den person inom 

elevhälsan som eleverna lär känna bäst och har mest kontakt med (Gustafsson, 2009). Den 

goda kontakten med ett stort antal skolelever ger bra kännedom om skolbarns hälsa. En studie 

av Clausson, Petersson & Berg (2003) visade att skolsköterskor upplever att svenska skolbarn 

har en god fysisk hälsa, men att livsstilsrelaterade hälsoproblem och psykisk ohälsa ökar. 

Kunskaperna de har om skolbarns hälsa ger dem en grund till att arbeta förebyggande mot 
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ohälsa. Whitehead (2006) belyser vikten av att skolsköterskan har fokus på förebyggande 

hälsoarbete och menar att större satsningar på denna typ av hälsoarbete bör göras i skolan. 

 

Skolsköterskans arbete inom elevhälsan beskrivs av Lightfoot och Bines (2000) som ett arbete 

bestående av flera nyckelfunktioner. Rollen innebär många olika uppgifter, bland annat att 

säkerställa och främja barns hälsa och välmående, samt att tillsammans med annan 

skolpersonal stötta och hjälpa familjer. Det är viktigt att skolsköterskan är öppen och ser 

elevens signaler vid efterfrågan av hjälp och stöd. Enligt Sharrer & Ryan-Wenger (2002) kan 

olika typer av symtom kamouflera den egentliga orsaken till besöket.  

 

I skolsköterskans arbetsuppgifter ingår hälsoundersökningar och hälsosamtal, vaccinationer 

samt att vara tillgänglig genom öppen mottagning. Den öppna mottagningen dit elever kan 

komma obokat är den del av verksamheten som skolpersonal, föräldrar och elever värderar 

högst (Gustafsson, 2009). Då skolsköterskan har stor kunskap om både barn och skolmiljö är 

denna kunskap viktig för att tidigt uppmärksamma hälsoproblem som är relaterade till 

skolsituationen (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolsköterska (SFS 2010:800). Tillgängligheten 

varierar stort beroende på hur många skolor/elever skolsköterskan har ansvar för (Telljohann, 

Price, Dake & Durgin, 2004). Skolsköterskan är en viktig stödperson för eleverna och bör 

därför finnas lättillgänglig. Enligt studien av Telljohann et al. (2004) har eleverna på skolor 

där skolsköterskan finns tillgänglig fem dagar per vecka, relativt sett många fler besök än 

elever på skolor där skolsköterskan endast är tillgänglig två dagar per vecka. Telljohann et al., 

(2004) menar att behovet av skolsköterskor på heltid är stort och att elever ofta inte kan 

uppsöka mottagningen på grund av att skolsköterskan inte finns tillgänglig. Det är även 

viktigt att möjligheten till kontinuerliga besök finns för eleverna, så att hälsoinformation och 

annan vägledning från skolsköterskan är lättillgänglig (Johansson & Ehnfors, 2006). 

Hälsosamtal 

Under hälsosamtalen ska elevers specifika behov av hjälp och stöd identifieras. Tillsammans 

med skolpersonal, elev och vårdnadshavare ska relevanta åtgärder vidtas. Det yttersta målet är 

att stimulera lärande och utveckling genom ett tvärprofessionellt arbete med elevhälsans alla 

olika kompetensområden (Partanen, 2012). Hälsosamtalen ger varje enskild elev möjlighet att 

lära sig om hälsa, med utgångspunkt från den egna livssituationen. För skolsköterskan är det 
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en utmaning att i samtalet utgå från den enskilde eleven och tillgodose önskemål och behov 

av stöd. Idag ställs det även stora krav på skolsköterskan att förmedla information så att den 

kommer alla till del i dagens mångkulturella samhälle. I en studie av Berlin, Johansson och 

Törnkvist (2006) framkom att 84 % av de tillfrågade BVC-sköterskorna upplevde svårigheter 

i interaktionen med föräldrar med utländskt ursprung. De viktigaste delarna i ett hälsosamtal 

beskrivs av Borup (2002) som kompetens, tillförlitlighet, reflektivitet, öppenhet och 

miljöbetingad stödjan. Att vara empatisk, ge råd och att lyssna och uppmuntra barnet att prata 

är viktiga delar för ett framgångsrikt hälsosamtal. För att eleven ska få ut så mycket som 

möjligt av ett hälsosamtal är det enligt Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär (2010) en 

fördel om eleven innan samtalet får veta vad som ska diskuteras, för att kunna förbereda sig 

med frågor och fundera på vad som önskas läggas fokus på under samtalet. En öppen 

atmosfär, där skolsköterskan är tillmötesgående och tar hänsyn till varje enskild elevs 

önskemål och behov, är av betydelse för att eleven ska kunna få insikt om hälsa och livsstil 

och känna tillit till skolsköterskan. I studien av Golsäter et al., (2010) framkommer det att 

eleverna anser det viktigt med minst ett hälsosamtal per år och att tillräcklig tid för samtalet 

finns avsatt.  

 

Att hälsosamtalet utgår från elevens egen verklighet och från var barnet är i tanke och 

utveckling gör barnet delaktigt i samtalet. För att främja elevens hälsa är även skolsköterskans 

kompetens, omtänksamhet, förtroende och tillit viktigt, för att eleven ska återkomma för råd 

och vägledning i olika hälsofrågor (Arnesdotter, Olander & Ragneskog, 2008; Summach, 

2011).  

 

Borup & Holstein (2004) visar i en studie att följsamheten till skolsköterskans information 

och råd varierar kraftigt mellan olika socioekonomiska grupper, beroende på 

familjekonstellation och elevens ålder. Elever i de lägre åldrarna följer skolsköterskans råd i 

högre utsträckning än de äldre eleverna. Skillnader i följsamhet till råden som ges i samband 

med hälsosamtalet ses också mellan olika samhällsklasser. De med låg socioekonomisk status 

följer råden och återkommer i högre utsträckning, jämfört med de elever som tillhör det högre 

sociala skiktet, där egna slutsatser och tillvägagångsätt är vanligare. I studien kan även utläsas 

att pojkar i alla de undersökta åldersgrupperna i högre utsträckning än flickor i motsvarande 

grupper besöker skolsköterskan på nytt efter besöket. 
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Det första hälsosamtalet erbjuds i förskoleklass. Alla elever i Uppsala kommun som går i 

förskoleklass inbjuds tillsammans med vårdnadshavare till ett hälsobesök hos skolsköterskan. 

I detta besök ingår ett hälsosamtal om hemsituation, skolsituation, arbetsmiljö, fysisk och 

psykisk hälsa, kost, aktivitet och sömn. Utöver detta görs även en hälsoundersökning där 

längd, vikt, syn och hörsel undersöks. Skolsköterskorna i Uppsala kommun, Vård & Bildning, 

utgår från en mall (Uppsala kommun, Vård & Bildning, 2013) för att säkerställa att alla 

hälsosamtal med elever i förskoleklass har ett likvärdigt innehåll och utformning. Synpunkter 

från nämnda samtal är av intresse för elevhälsans medicinska enhet, som har ett 

ledningssystem (SOSFS 2011:9). Systemet innehåller processer för systematiskt 

kvalitetsarbete och syftar till att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med 

stöd i detta system ska verksamhetschefen planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten. Som en del i detta arbete vill Elevhälsans medicinska enhet 

undersöka vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalet med skolsköterska för deras barn i 

förskoleklass. 

Problemformulering 

Hälsosamtalet avser att identifiera specifika behov hos varje enskild elev, för att ytterst främja 

elevens lärande och utveckling. För att nå denna målsättning krävs ett tvärprofessionellt 

samarbete i hela elevhälsoteamet (Partanen, 2012). Tidigare forskning har visat att nyckeln till 

ett bra hälsosamtal handlar om förberedelser från alla inblandade, genom förberedande 

reflektion kring frågor och funderingar samt en lyhörd, tillitsfull och öppen stämning under 

samtalet (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2010). För att kunna erbjuda hälsosamtal av 

så hög kvalitet och tillgänglighet som möjligt, är det av betydelse att undersöka 

vårdnadshavares uppfattning av samtalet de deltagit i. Det är oklart om tidigare studier av 

denna typ har genomförts. Det är även viktigt att se om skilda uppfattningar finns beroende av 

härkomst, som då eventuellt kan knytas till tillgänglighet och anpassning för en allmän 

förståelse, oberoende av språkkunskap. 

Syfte 

Syftet är att undersöka vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalet med skolsköterskan för 

deras barn i förskoleklass. 

 

Frågeställningar 

1. Vad är vårdnadshavares uppfattning om hälsosamtalets utformning?  
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– Finns skillnader i uppfattning utifrån vårdnadshavares födelseland? 

2. Vad är vårdnadshavares uppfattning om den information som gavs i anslutning till 

hälsosamtalet?  

– Finns skillnader i uppfattning utifrån vårdnadshavares födelseland? 

3. Hur uppfattar vårdnadshavare hälsosamtalet med avseende på bemötande?  

– Finns skillnader i uppfattning utifrån vårdnadshavares födelseland? 

4. Hur kan hälsosamtalet förbättras?  

METOD 

Design 

Kvantitativ empirisk studie med deskriptiv design (Polit & Beck, 2009). 

Urval 

Vårdnadshavare till elever i förskoleklass i Uppsala kommun, Vård & Bildning, som under 

vårterminen 2013 deltagit i hälsosamtalet. Fem skolor har med hjälp av ett ettstegs 

klusterurval slumpmässigt lottats ut bland Uppsala kommun, Vård & Bildnings grundskolor 

som har förskoleklass. En exkludering av Uppsala kommuns friskolor gjordes samt 

vårdnadshavare till barn som inte deltagit i hälsosamtalet. Två klasser från varje skola med 

vardera ca 20-25 elever deltog i undersökningen. Totalt tillfrågades vårdnadshavare för 236 

barn i förskoleklass att delta i enkätundersökningen.  

Deltagare och bortfall 

Totalt deltog vårdnadshavare till 153 barn, vilket motsvarar 64,8 % av de tillfrågade, och gör 

det möjligt att genomföra de tänkta dataanalyserna och besvara studiens syfte. Endast en av 

barnets vårdnadshavare kunde besvara enkäten, men ingen information om båda 

vårdnadshavarna deltagit i hälsosamtalet fanns. För demografiska data, se tabell 1. Efter att 

data börjat analyseras inkom ytterligare sju enkäter, som exkluderades. Det totala bortfallet 

efter ett utskick och två påminnelser var 35,2 % (n= 83) av det totala antalet enkätutskick. 

Ingen bortfallsanalys kunde genomföras, då ingen information om de vårdnadshavare som 

inte besvarade enkäten fanns.  
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Datainsamlingsmetod 

Enkäten utformades specifikt för studien, av författarna i samarbete med Elevhälsans 

medicinska enhet. Enkätboken (Trost, 2012) användes som vägledning vid konstruktionen.  

Enkäten syftade till att besvara fyra frågeställningar. Enkäten innehöll totalt 15 frågor, varav 

de första fyra frågorna innefattade demografisk information om vårdnadshavarna, såsom 

relation till barnet, födelseland, utbildningsnivå och om de tidigare deltagit i hälsosamtal med 

skolsköterskan. De fyra områdena information, utformning, bemötande och 

förbättringspotential undersöktes med hjälp av 11 enkätfrågor. Tre enkätfrågor undersökte 

hälsosamtalets utformning och två frågor berörde informationen som gavs i samband med 

hälsosamtalet. Skolsköterskans bemötande undersöktes med hjälp av tre frågor. Eventuella 

förbättringsmöjligheter av samtalet undersöktes med hjälp av två frågor med fasta 

svarsalternativ samt en öppen fråga. Se tabell 2 under rubriken bearbetning och analys. 

Enkäter (se bilaga 3) skickades hem till de vårdnadshavare som deltagit i hälsosamtal för 

elever i förskoleklass under våren 2013 och skickades ut i början av september 2013. 

Vårdnadshavare tillfrågades om att besvara enkäten och returnerade den i medföljande 

förfrankerade svarskuvert till Elevhälsans medicinska enhet. 

Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades informerades de slumpmässigt utvalda skolorna om undersökningen. 

Informationen förmedlades till rektor och skolsköterska via verksamhetschefen för 

Elevhälsans medicinska enhet. Rektor och skolsköterska tillfrågades om att delta och 

samtycke till deltagande i undersökningen inhämtades. Efter att samtycke inhämtats skickades 

ett informationsbrev om studiens syfte och hur undersökningen av hälsosamtalet skulle 

genomföras till rektor och skolsköterska på de deltagande skolorna (se bilaga 1).  

 

Enkäten pilottestades av tio strategiskt utvalda personer som hade egna barn. De testade 

enkäten gällande förståelse och tydlighet. Pilotstudien syftade även till att utvärdera om 

enkäten besvarade de frågeställningar som utgjorde undersökningen. 

 

Skolsköterskan på varje deltagande skola skickade klasslistor med elevernas hemadresser till 

Elevhälsans medicinska enhet. Information om vilka elever som deltagit i hälsobesöket i 

förskoleklass medföljde klasslistorna med elevernas adresser. Enkäter skickades hem i kuvert 

märkta Uppsala kommun, Vård & Bildning, till vårdnadshavarna i de utvalda skolklasserna 

som deltagit i hälsosamtal under våren 2013. Enkäten (se bilaga 3) innehöll frågor om 
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hälsosamtalets innehåll, utformning, information samt skolsköterskans bemötande. 

Tillsammans med enkäten medföljde ett brev med information (se bilaga 2) om studiens syfte 

och tillvägagångssätt, samt ett förfrankerat svarskuvert märkt med Uppsala kommun, Vård & 

Bildning samt returadress. Tidsåtgång för att besvara enkätfrågorna beräknades till cirka tio 

minuter. Enkäterna skickades till vårdnadshavarna i september 2013. Första påminnelsen, (se 

bilaga 4) med bifogad enkät skickades ut två veckor efter sista svarsdag. Andra påminnelsen 

skickades sex veckor efter sista svarsdag. Då två påminnelser skickades ut efter första utskick 

kodades varje svarskuvert med en klasspecifik bokstav samt en tresiffrig kod utefter elevens 

placering på klasslistan. Därefter analyserades och sammanställdes insamlad data. 

Bearbetning och analys 

Data matades in i statistikprogrammet SPSS. Frågeställningarna besvarades med icke-

parametriska statistiska analyser, se tabell 2. Skalnivån för insamlad data var nominal- och 

ordinalskala. En jämförelse om det var någon skillnad i uppfattning av hälsosamtalet mellan 

vårdnadshavare med svensk och de med utländsk härkomst gjordes med hjälp av Kruskal-

Wallis ANOVA (Körner & Wahlgren, 2006). 
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Tabell 2. Frågeställningar med tillhörande enkätfrågor och analysmetoder. 

Frågeställning Enkätfråga Analys 

1. Vad är vårdnadshavares uppfattning om 

hälsosamtalets utformning? – Finns skillnader i 

uppfattning utifrån vårdnadshavares födelseland? 

9, 10, 14 Deskriptiv statistik i procent. 

Kruskal-Wallis ANOVA för 

att beskriva skillnader. 

2. Vad är vårdnadshavares uppfattning om den 

information som gavs i anslutning till 

hälsosamtalet? – Finns skillnader i uppfattning 

utifrån vårdnadshavares födelseland? 

5, 6 Deskriptiv statistik i procent. 

Kruskal-Wallis ANOVA för 

att beskriva skillnader. 

3. Hur uppfattar vårdnadshavare hälsosamtalet 

med avseende på bemötande? 

– Finns skillnader i uppfattning utifrån 

vårdnadshavares  födelseland? 

11, 12, 13 Deskriptiv statistik i procent. 

Kruskal-Wallis ANOVA för 

att beskriva skillnader. 

4. Hur kan hälsosamtalet förbättras? 7, 8, 15 Deskriptiv statistik i procent. 

Fråga 15: öppen fråga, 

kategoriseras med 

innehållsanalys. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Tillstånd för genomförande av studien gavs av verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska 

enhet. De som tillfrågades att delta i enkätundersökningen erhöll ett informationsbrev (se 

bilaga 2) gällande studiens syfte och metod. I följebrevet framkom även att deltagandet i 

studien var frivilligt, anonymt och kunde när som helst avbrytas utan att skäl behövde uppges. 

Enkäterna kodades för att påminnelser skulle kunna skickas till de tillfrågade och för att inte 

kunna knytas till enskilda respondenter. Enkätsvaren användes endast inom ramen för detta 

examensarbete och kommer att förstöras efter att examensarbetet blivit godkänt. 

Enkätfrågorna ansågs inte vara av etiskt kränkande karaktär, med stöd i föreskrifter från 

etikprövningsnämnden (EPN, 2012). 
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RESULTAT 

Studien resulterade i svar från vårdnadshavare till 153 barn i förskoleklass. För demografisk 

information om vårdnadshavarna, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Demografisk information om respondenterna. 

Relation N   (%) 

Mamma 
Pappa 
Annan relation 

103 

49 

1 

67,3 

32.0 

0,7 

Vårdnadshavares födelseland  
Sverige 
Övriga Norden 
Övriga Europa 
Övriga världen 

133 

0 

6 

14 

86,9 

0 

3,9 

9,2 

 

Högsta avslutade utbildning  
Har inte avslutat grundskola 
Grundskola 
Gymnasium 
Högskola/Universitet 

1  

10 

52 

90 

0,7 

6,5 

34,0 

58,8 

Har tidigare varit på 

hälsosamtal 
 

JA 60  

93 
39,2 

60,8 NEJ 

 

Vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalets utformning 

Hälsosamtalet som helhet bedömdes av majoriteten av respondenterna, 56,2 % (n=86) som 

mycket bra. Vårdnadshavare som upplevde att samtalet var bra motsvarade 37,9 % (n=58), 

medan 2,0 % (n=3) ansåg att det var bristfälligt och 1,3 % (n=2) ansåg att det var mycket 

bristfälligt. De vårdnadshavare som inte besvarade enkätfrågan om hälsosamtalets helhet 

utgjorde 2,6 % (n=4). Signifikanta skillnader i uppfattning av hälsosamtalet som helhet fanns, 

utifrån vårdnadshavarnas födelseland (p=0,011).  

 

Innehållsmässigt värderades samtalet av 37,9 % (n=58) som mycket bra och 57,2 % (n=88) 

upplevde att samtalet var bra. 1,3 % (n=2) hade åsikten att samtalet var bristfälligt medan  

0,7 % (n=1) ansåg innehållet som mycket bristfälligt. Det interna bortfallet för enkätfrågan 

om hälsosamtalets helhet var 2,6 % (n=4). Se tabell 3 för uppfattning av samtalets helhet och 

innehåll, utifrån vårdnadshavarnas födelseland. Ingen signifikant skillnad i uppfattning av 

hälsosamtalets innehåll sågs utifrån vårdnadshavarnas födelseland (p=0,294).  
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Tabell 3. Vårdnadshavarnas uppfattning av hälsosamtalet som helhet och samtalets innehåll. 

En jämförelse utifrån vårdnadshavarnas födelseland. 

 Födelseland   Mycket 
bra  
n 

 (%) Bra 
n  

(%) Bristf
älligt 
n  

 (%) Mycket 
bristfälligt  

n 

 (%) 

Uppfattning av 
hälsosamtalet 
som helhet 

Sverige  79 59,4 47 35,3 2 1,5 2 1,5 

Övriga Europa 4 66,7 1 17,6 0 0 0 0 

Övriga Världen 3 21,4 10 71,4 1 7,1 0 0 

       

Uppfattning 
om innehållet i 
hälsosamtalet 

Sverige 52 39,1 75 56,4 2 1,5 1 0,8 

Övriga Europa 3 50,0 2 33,0 0 0 0 0 

Övriga Värden 3 21,4 11 78,6 0 0 0 0 

 

 

Med avseende på den avsatta tiden för hälsosamtalet uppfattade 90,8 % (n= 139) av 

vårdnadshavarna att den tid som var avsatt för samtalet var lagom lång, medan 6,5 % (n=10) 

upplevde att samtalstiden inte var tillräckligt lång. Det framkom av den öppna frågan att det 

bland respondenter som upplevde samtalstiden otillräcklig, fanns en uppfattning om att 

samtalets olika delar berördes ytligt utan noggrann genomgång. Ingen av respondenterna 

ansåg att tiden för samtalet var för lång. Det interna bortfallet utgjorde 2,6 % (n=4). Ingen 

signifikant skillnad sågs utifrån vårdnadshavarnas födelseland (p=0,219). 

Vårdnadshavares uppfattning om information i samband med hälsosamtalet 

Majoriteten av de tillfrågade vårdnadshavarna uppfattade att informationen som gavs inför 

hälsosamtalet var mycket bra, 25,5 % (n=39) eller bra, 62,1 % (n=95). Knappt en tiondel av 

respondenterna upplevde informationen inför samtalet otillfredsställande, med 6,5 % (n=10) 

som ansåg att informationen var bristfällig och 3,3 % (n=5) som ansåg att den var mycket 

bristfällig. Det interna bortfallet var 2,6 % (n=4). Ingen signifikant skillnad fanns utifrån 

vårdnadshavarnas födelseland (p=0,186).  

 

Fyra respondenter lämnade kommentarer med synpunkter på informationen som gavs inför 

samtalet. Dessa vårdnadshavare påtalade brister i informationen om när samtalet skulle äga 

rum, vilka som förväntades närvara och vad samtalet skulle innehålla. En vårdnadshavare 

skrev: 

- ”Jag fick aldrig info om när hälsosamtalet skulle vara. Fick bara ett mail där det stod att 

jag missat tiden. Fick ej någon ny tid”.  
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Av respondenterna uppgav 90,2 % (n=138) att skolsköterskan givit informationen under 

samtalet på ett sådant sätt att de helt kunde förstå den, 6,5 % (n=10) ansåg att de kunnat förstå 

informationen som gavs till viss del, medan 0,7 % (n=1) upplevde att information inte alls var 

förstålig. Det interna bortfallet utgjorde 2,6 % (n=4). Vårdnadshavarnas förståelse av 

informationen skildras i figur 1. En signifikant skillnad sågs utifrån vårdnadshavarnas 

födelseland (p=0.006). 

 

 

Figur 1. Vårdnadshavarnas uppfattning om information under hälsosamtalet gavs på ett 

sådant sätt att de helt kunnat förstå den. Skillnader utifrån vårdnadshavarnas födelseland 

visas. 

Vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalet med avseende på bemötande 

Bemötandet under samtalet uppfattades övervägande positivt av vårdnadshavarna. Av de som 

besvarat enkäten upplevde 67,3 % (n=103) att skolsköterskans bemötande var mycket bra och 

28,1 % (n=43) att det var bra, medan 2 % (n=3) ansåg att bemötandet var bristfälligt och  

0,7 % (n=1) att det var mycket bristfälligt. Det interna bortfallet utgjorde 2 % (n=3). Ingen 

signifikant skillnad sågs utifrån vårdnadshavarnas födelseland (p=0,111). 

 

Respondenterna upplevde att de som vårdnadshavare gavs tillfälle att ställa frågor i större 

utsträckning än vad deras barn fick möjlighet att ställa egna frågor. Se skillnaderna i figur 2. 

Drygt tre femtedelar, 66,7 % (n=102) av vårdnadshavarna ansåg att deras barn helt och hållet 
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fått tillfälle att ställa frågor till skolsköterskan. Ingen signifikant skillnad sågs utifrån 

vårdnadshavarnas födelseland (p=0,495).  

 

 

Figur 2. Vårdnadshavarnas respektive barnens möjligheter att ställa egna frågor under 

hälsosamtalet. 

Förbättringsområden 

Av respondenterna uppgav 73,9 % (n=113) att förbättringar av hälsosamtalet inte är 

nödvändiga, medan 18,3 % (n=28) ansåg att förbättringar behöver göras. De vårdnadshavare 

som valde att inte besvara frågan utgjorde 7,8 % (n=12). 

 

Vilka hälsofrågor som tagits upp under samtalet varierade. De frågor som flest 

vårdnadshavare uppgav att de inte tagit upp var arbetsmiljö, 24,8 % (n=38) och hemsituation, 

20,9 % (n=32). Uppfattningen om vilka hälsofrågor som önskades läggas mer fokus på under 

samtalet varierade mellan vårdnadshavarna. De hälsofrågor som flest önskade mer fokus på 

var skolsituation, arbetsmiljö och kost, se tabell 4. 
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Tabell 4. Hälsofrågor som diskuterades under hälsosamtalet samt frågor som 

vårdnadshavarna önskar mer fokus på. 

DISKUTERADES JA  
n 

 (%) NEJ 
n 

 (%) INTERNT 
BORTFALL  
n 

(%) ÖNSKAS MER 
FOKUS PÅ 

JA 
n 

 (%) 

Hemsituation 108  70,6 32  20,9 13 8,5 Hemsituation 3  2,0 

Skolsituation 140  91,5 7  4,6 6 3,9 Skolsituation 17  11,1 

Arbetsmiljö     95 62,1 38 24,8 20 13,1 Arbetsmiljö 14  9,2 

Fysisk och 
psykisk hälsa 

129 84,3 14 9,2 10 6,5 Fysisk och 
psykisk hälsa 

11  7,2 

Kost 138 90,2 6  3,9 9 5.9 Kost 14 9,2 

Fysisk aktivitet 135 88,2 10 6,5 8 5,2 Fysisk aktivitet 10 6,5 

Sömn 121 79,1 14  9,2 18 11,8 Sömn 5  3,3 

 

 

Den öppna enkätfrågan om förbättringsmöjligheter av hälsosamtalet genererade kommentarer 

från 34 respondenter. Av de som skrivit kommentarer berörde tio av dessa behov av 

förbättring gällande informationen som ges inför samtalet. Vårdnadshavarna beskrev att det 

finns behov av tydligare information om syftet med samtalet och om vad som kommer att tas 

upp. Från tre respondenter framkom förslaget med ett frågeformulär som vårdnadshavaren 

och barnet tillsammans fyller i innan samtalet och sedan går igenom med skolsköterskan. 

Avsikten med ett frågeformulär är enligt respondenterna att vårdnadshavaren och barnet kan 

komma mer förberedda till hälsosamtalet och ha funderat igenom eventuella frågor.  

-”Nu var skolsköterskan den som ställde frågor, inte vi” skrev en vårdnadshavare.  

 

Knappt en femtedel (n=7) av de som lämnat kommentarer önskade mer diskussion under 

hälsosamtalet kring barnets skolsituation och arbetsmiljö. Respondenterna ansåg att 

skolsituationen och arbetsmiljön är viktiga delar i barnets skolgång och önskade mer 

information och insyn i skolsituationen samt att vårdnadshavarna tas på allvar vid eventuell 

oro för skolsituationen. En respondent beskrev:  

-”Ett stort ansvar läggs på de vuxna i skolan och elevhälsan bör vara en av de platser där 

frågor kring skolsituation och arbetsmiljö tas upp och bevakas”. 

 

Ett fåtal vårdnadshavare uppgav i kommentarerna att de önskade att skolsköterskan var mer 

förberedd och påläst om det aktuella barnet och dess behov. En vårdnadshavare skrev:  

-”Bra om skolsköterskan har förberett samtalet genom att läsa barnets handlingar innan 

samtalet börjar, så att det inte måste göras parallellt”. 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av resultat 
Majoriteten av vårdnadshavarna hade uppfattningen att hälsosamtalet som helhet var mycket 

bra. Vissa hade synpunkter på att tiden som var avsatt för samtalet var för kort och att 

informationen som gavs inför samtalet var otillräcklig. I de flesta fall var uppfattningen att 

skolsköterskan givit informationen under samtalet så att vårdnadshavarna helt kunnat förstå 

den, även om det förekom skillnader beroende på vårdnadshavarnas födelseland. 

Skolsköterskans bemötande under samtalet upplevdes som bra, men uppfattningen var att 

barnen i mindre utsträckning än vårdnadshavarna fick tillfälle att ställa frågor till 

skolsköterskan. Förbättringsmöjligheter av hälsosamtalet uttrycktes i form av att ge tydligare 

information till vårdnadshavarna inför samtalet, mer förberedelse samt att lägga mer fokus på 

skolsituationen och arbetsmiljön. 

Resultatdiskussion 

 

Vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalets utformning 

Studiens resultat visar att vårdnadshavare till barn i förskoleklass överlag är nöjda med 

hälsosamtalet de varit på. Helhetsintrycket av hälsosamtalet bedömdes som mycket positivt av 

vårdnadshavarna. Mer än hälften av vårdnadshavarna som besvarade enkäten var på 

hälsosamtal med skolsköterskan för första gången, vilket författarna tror kan påverka deras 

bedömning av hälsosamtalet som helhet, då de inte har något att jämföra med. Bedömningen 

kan ha påverkats av hur mycket information dessa respondenter hade om vad ett hälsosamtal 

med skolsköterskan ska innehålla, vilket enkäten inte svar på. De respondenter som uppgav 

Sverige eller övriga Europa som födelseland gav samtalet bättre omdöme än vårdnadshavare  

som var födda i övriga världen, även om dessa också hade ett bra helhetsintryck av 

hälsosamtalet de deltagit i. Vad orsaken till denna skillnad beror på är svårt att säga men en 

förklaring skulle kunna vara att varje respondent gör en individuell bedömning av orden “bra” 

och “mycket bra”. Det är även möjligt att vårdnadshavare som har svenska som modersmål 

får ut mer av hälsosamtalet än vårdnadshavare som inte har svenska som modersmål.  

 

Innehållet i hälsosamtalet upplevdes av vårdnadshavarna som övervägande bra. En enkätfråga 

om vilka förväntningar som fanns inför samtalet skulle eventuellt kunnat visa om upplevelsen 
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av samtalet motsvarade förväntningarna. Det hade även kunnat ge information om tillräcklig 

kännedom om vad som ska ingå i hälsosamtalet fanns hos respondenterna.  

 

Med avseende på den avsatta tiden för hälsosamtalet var merparten av vårdnadshavarna nöjda, 

men det fanns ett tiotal respondenter som upplevde att tiden inte var tillräcklig och att 

samtalet därmed blev ytligt. Som Golsäter et al. (2010) visar i sin studie är det viktigt att 

avsatt tid finns men hon poängterar även vikten av kontinuerliga besök. Det är därför viktigt 

att samtalet upplevs som kärnfullt och att hälsofrågorna gås igenom noggrant, då antalet 

tillfällen för hälsosamtal under skoltiden är få. 

Vårdnadshavares uppfattning om information i samband med hälsosamtalet 

Resultatet visar att informationen i samband med hälsosamtalet har utrymme att förbättras. 

Särskilt lyfts informationen som ges inför samtalet fram av respondenterna som otydlig och i 

vissa fall bristfällig. Flera vårdnadshavare kommenterade att de inte hade kännedom om att 

hälsosamtalet skulle äga rum och att de förväntades närvara, vilket visar på att informationen 

inte varit tillräckligt tydlig och nått fram till vårdnadshavarna. Ett sätt att förbättra 

informationsutbytet mellan skolan och vårdnadshavarna skulle kunna vara att information om 

hälsosamtalet och när detta kommer äga rum, förmedlas på exempelvis föräldramöte och i 

veckobrev. Då informationsflödet i samhället är stort, är det lätt att information går 

mottagaren förbi. Därför är det viktigt att informera vid upprepade tillfällen och på olika sätt.  

 

Signifikanta skillnader utifrån vårdnadshavarnas födelseland sågs gällande förståelse av 

informationen skolsköterskan givit under samtalet. Orsaken till dessa skillnader skulle kunna 

ha sin förklaring i att de som inte har svenska som modersmål kan ha svårare att tillgodogöra 

sig informationen fullt ut. 

Vårdnadshavares uppfattning av bemötandet under hälsosamtalet 

Då skolsköterskans arbete även inkluderar att stötta och hjälpa familjer för att främja barnets 

hälsa (Lightfoot & Bines, 2000) är hälsosamtalet med både vårdnadshavaren och barnet 

närvarande ett viktigt tillfälle att hjälpa, stötta och ge familjen råd i hälsorelaterade frågor. 

Skolsköterskans bemötande under hälsosamtalet upplevdes övervägande positivt, men en 

viktig aspekt som framkom i resultatet var att barnets plats i samtalet varierade. Vad orsaken 

till att barnet inte alltid får ta plats i samtalet beror på är svår att hitta en förklaring till, men en 

orsak skulle kunna vara att barn i förskoleklass fortfarande är ganska små och att 
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skolsköterskan därför undermedvetet vänder sig till vårdnadshavaren med frågor och 

information rörande barnet. Det är viktigt att som skolsköterska lyssna och uppmuntra barnet 

att prata för att uppnå ett framgångsrikt hälsosamtal och för att barnet ska få en central plats i 

samtalet(Albinsson, Moëll & Gustafsson, 2011; Borup, 2002). 

Förbättringsmöjligheter 

Enkätsvaren visade att ungefär en femtedel av respondenterna önskar förbättringar av 

hälsosamtalet. Förbättringsförslag och kommentarer delgavs i form av önskemål om tydligare 

information, förberedelser och mer fokus på skolsituation och arbetsmiljö. Information och 

förberedelser är viktigt, vilket Golsäter et al. (2010) belyser i sin studie.  

 

De områden som vårdnadshavarna önskade mer fokus på under hälsosamtalet var 

skolsituationen och arbetsmiljön. Det är områden som vårdnadshavarna oftast inte har 

möjlighet att vara lika insatta i som övriga hälsofrågor kring barnet och det är därför 

förståeligt att vårdnadshavarna vill ha en djupare diskussion kring dessa områden under 

hälsosamtalet. Skolsituationen är som Almquist (2011) belyste i sin avhandling viktigt för den 

framtida hälsan och det är viktigt att i tidig ålder uppmärksamma om något inte står rätt till i 

barnets skolgång. 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes med hjälp av kvantitativ metod, där en enkät användes för att 

undersöka vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalet för deras barn i förskoleklass. 

Enkäten ansågs vara ett lämpligt instrument för denna studie då syftet var att undersöka en 

mängd olika aspekter som rörde samtalet. Enkätundersökningar gör det möjligt att samla in 

stora mängder data från anonyma respondenter. Eftersom denna studie innefattade åsikter från 

ett stort antal vårdnadshavare, blev en enkät en mindre tidskrävande metod jämfört med en 

intervjustudie. Då urvalet i denna studie är förhållandevis litet, blir varje respondents svar i 

grupperna utrikesfödda en stor procentuell andel av den gruppens sammantagna uppfattning. 

Av respondenterna var 12,6 % utrikesfödda, vilket är en fördelning som ganska väl motsvarar 

det svenska samhället (SCB, 2013). 

 

Enkäten utformades av författarna själva i sammarbete med Elevhälsans medicinska enhet och 

med hjälp av Enkätboken (Trost, 2012) och granskades därefter av handledare och 

examinator. Enkäten bestod av frågor med fasta svarsalternativ samt en öppen fråga. Fasta 
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svarsalternativ gör det lätt att analysera data, men det finns krav på svarsalternativen, då de 

måste täcka in hela frågan och inte bara delar av den. I studiens enkät fanns inte 

svarsalternativ likt “Vet ej” eller “Kan ej ta ställning”, vilket det enligt Trost (2012) finns 

delade meningar om. Det negativa med sådana svarsalternativ kan vara att respondenten väljer 

att ange något av dessa svarsalternativ för att slippa ta ställning i frågan, vilket var 

anledningen till att sådana svarsalternativ inte fanns med i enkäten. En viktig aspekt är dock 

att det kan finnas respondenter som vill besvara enkäten men ej har möjlighet att ta ställning 

till alla frågor och därför är i behov av svarsalternativ som “Vet ej” eller “Kan ej ta ställning”. 

Öppna frågor i en enkätstudie är inte alltid att föredra, då det ofta genererar stora bortfall. 

Andra problem med öppna frågor kan vara att de är tidskrävande för respondenterna att 

besvara och att vissa människor känner osäkerhet i att besvara sådana frågor (Trost, 2012). I 

enkätstudien lämnade samtliga respondenter som kryssat i rutan om att förbättringar behövs 

någon form av kommentar. Det interna bortfallet för den öppna frågan var därmed obefintligt, 

men resultatet kan vara missvisande, då respondenter, för att inte behöva lämna en 

kommentar, kan ha valt att svara att inga förbättringar krävs. Öppna frågor är också svårare att 

analysera, då respondenternas handstil kan vara svår att tyda samt att stora skillnader kan 

finnas i svarens omfattning och karaktär. En fördel med öppna frågor kan dock vara att en mer 

nyanserad bild av respondenternas åsikter framkommer. Trost (2012) menar att en öppen 

fråga i slutet av en enkät kan vara värdefull både för respondenter och de som utför studien, 

då det kan ge möjlighet för respondenterna att lämna sina synpunkter och för de som utför 

studien att få nya idéer som kan vara viktiga vid tolkning av insamlad data. I denna studie 

ansåg författarna att en öppen fråga var viktig för att ge respondenterna möjlighet att uttrycka 

sina önskemål om förbättringar av hälsosamtalet. 

  

Enkäten pilottestades av tio personer som hade egna barn. Ett större antal personer med barn i 

förskoleklass hade varit värdefullt i pilotstudien för att få synpunkter och kunna utforma en 

ännu tydligare enkät. Möjligheten att genomföra en mer omfattande pilotstudie med en för 

studien anpassad grupp, fanns inte på grund av tidsbrist. De tio personerna som testade 

enkäten hade barn i varierande åldrar. Det hade varit till studiens fördel om deltagarna i 

pilotgruppen hade varit på hälsosamtal med skolsköterskan i närbelägen tid, för att kunna ge 

synpunkter på vilka frågor som är värdefulla att ha med i en enkätstudie av sådan här typ. 

 

Enkäterna skickades ut till vårdnadshavare för 236 barn, vilket motsvarar ungefär 12 % av 

alla barn i förskoleklass i Uppsala kommun, Vård & Bildning. Svarsfrekvensen var 64,8 % 
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vilket anses acceptabelt för en pappersenkät som skickas med post. Enligt Trost (2012) kan en 

svarsfrekvens på 50-75 % förväntas vid enkätundersökning. Enligt Schattenberg och Wensing 

(2005) är upprepade enkätutskick till de som initialt inte svarat viktigt för att uppnå en god 

svarsfrekvens. De två påminnelsebreven som skickades ut bidrog till en relativt god 

svarsfrekvens. Efter att data matats in och analyserats i statistikprogrammet SPSS kom 

ytterligare sju enkäter in, men dessa inkluderades ej, då analyserna redan var genomförda.  

 

En styrka med att enkäten skickades hem till vårdnadshavarna kan vara att den kunde 

besvaras i lugn och ro, jämfört med om den hade besvarats i samband med hälsosamtalet. 

Kuvertet innehållande enkäten, samt svarskuvertet var märkta med Uppsala kommuns logga, 

vilket kan ha haft en positiv inverkan på svarsfrekvensen, då logotypen är välkänd för 

respondenterna.  

 

En pappersenkät som denna kan dock generera i färre besvarade enkäter än till exempel en 

webbenkät. En pappersenkät kräver att respondenten genomför en aktiv handling och lägger 

svarskuvertet på postlådan. Att genomföra en webbaserad enkätstudie ansågs i detta fall inte 

lämpligt då det hade kunnat exkludera vårdnadshavare som inte har tillgång till dator. En 

möjlighet hade varit om valmöjligheten att besvara enkäten via webben hade funnits, genom 

en hänvisning till en länk i informationsbrevet. Detta hade kunnat generera ytterligare några 

svar. Ett annat alternativ hade kunnat vara att skolsköterskan i samband med hälsosamtalet 

eller att läraren under ett föräldramöte delat ut enkäterna till vårdnadshavarna. Detta hade 

dock lett till mera arbete för skolsköterskorna eller lärarna och krävt mer delaktighet från 

deras sida. Vid tiden för hälsosamtalen hade författarna ännu ingen kännedom om studien, 

vilket gjorde att utdelning av enkäterna i samband med hälsosamtalen inte var genomförbart 

(Trost, 2012).  

 

Enkäterna skickades ut i september 2013, vilket var upp till sju månader efter att 

hälsosamtalet genomförts, beroende på hur många elever skolsköterskan ansvarade för på 

varje skola. Det långa tidsintervallet mellan det aktuella samtalet och första enkätutskicket, 

berodde på att möjligheten till utskick inte fanns under våren, inom ramen för kursen 

Examensarbete. Den långa tiden kan ha gjort att respondenterna glömt viktiga delar ur 

samtalet, som efterfrågades i enkäten, vilket kan påverka resultatet. Ett exempel på detta kan 

vara det interna bortfallet på enkätfrågan som undersökte vilka hälsofrågor som togs upp 

under hälsosamtalet. I frågan skulle de olika delar som togs upp under samtalet markeras. 
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Svarsbortfallet varierade mellan 3,9 till 13,1 % för de olika områdena (se tabell 4). Att 

enkäten skickades ut så lång tid efter att hälsosamtalet ägt rum kan också ha bidragit till det 

externa bortfallet på 35,2%. Internt bortfall, det vill säga frågor som ej var besvarade av alla 

respondenter, var för de flesta enkätfrågor litet och kan bero på att vissa frågor kan ha 

upplevts som svåra att förstå.  

 

Enkätens interna validitet, det vill säga om enkäten mäter det den avser att mäta, anses av 

författarna vara hög, då enkätfrågorna utformades specifikt för denna studie och därmed 

svarade för det studien avsåg mätas. Dock gav enkäten även information som inte hade för 

avsikt att användas för analyser i examensarbetet. Studiens generaliserbarhet är svår att 

bedöma, då studiens urvalsgrupp är förhållandevis liten. Generaliserbarheten nationellt sett 

mellan kommuner är låg, då olika upplägg för hälsosamtalet kan finnas. Studien kan 

eventuellt bistå som vägledande i framtida undersökningar. Enkätens reliabilitet tros vara bra 

med avseende på hemmiljön där enkäten besvarades, men tiden mellan hälsosamtalet och 

mottagandet av enkäten skiljde sig åt mellan respondenterna, vilket kan vara en nackdel och 

påverka reliabiliteten.  

 

Den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 medförde skärpta krav på utformning 

och organisation inom elevhälsan, med ökade krav och mer fokus på att främja hälsa hos varje 

elev och motverka ohälsa (SFS2010:800). Ökade krav på verksamheter och dess arbete både 

på regional och nationell nivå genererar rimligtvis även större behov av jämförande forskning 

inom området. Eftersom lagförtydligandet strävar efter en likvärdig elevhälsa är ytterligare 

forskning inom området av betydelse. Vidare forskning kan även bistå vägledande i 

kvalitetsförbättrande och kvalitetssäkrande arbete för Elevhälsans medicinska enhets arbete. 

Utifrån resultatet i denna studie skulle det vara av intresse att i framtiden även undersöka 

skolsköterskors uppfattning av det hälsosamtal de genomfört med barn i förskoleklass samt 

utvärdera hälsosamtal med elever i övriga årskurser i grundskolan. 

Betydelse för sjuksköterskeprofessionen 

Att undervisa och stödja patienter individuellt i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa är 

något som står beskrivet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005). Det är av stor betydelse i omvårdnadsarbetet som 
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sjuksköterska att patienten upplever sig få god kvalitet och relevant innehåll i den information 

som ges. Det lyfts särskilt fram i sjuksköterskans kompetensbeskrivning.  

“Informera och undervisa patienter och/eller närstående, så väl individuellt som i grupp med 

hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll förvissa sig om att patient och/eller närstående 

förstår given information uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker informationsbehov 

eller som har speciellt uttalade informationsbehov”. Studien undersöker på många sätt 

informationens utformning och mottagandet hos vårdnadshavarna och vad de upplevt under 

samtalet, en stor och viktig nyckelfunktion i en sjuksköterskas dagliga arbete. Enligt Almquist 

(2011) läggs utvecklingen för hälsan i vuxen ålder redan under skolåren, vilket gör att studien 

är viktig för att visa på styrkor och svagheter i informationsutbyte. 

 

Slutsats 

Vårdnadshavarnas uppfattning av hälsosamtalet som helhet var övervägande positivt. 

Förbättringar kan göras vad gäller information och förberedelser inför samtalet. Önskemål om 

att hälsosamtalet bör fokusera mer på skolsituation och arbetsmiljö uttrycktes. 

Vårdnadshavare uppfattade att de i större utsträckning än deras barn fick möjlighet att ställa 

egna frågor till skolsköterskan. Det är viktigt att barnet får en central plats i samtalet. 

 

Vidare forskning inom området bör göras för att undersöka skolsköterskors uppfattning av 

hälsosamtalet de genomfört med barn i förskoleklass samt att även utvärdera hälsosamtal med 

elever i andra åldersgrupper i grundskolan. 
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Bilaga 1 

Till Rektor och Skolsköterska 

 

Undersökning av vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalet i 

förskoleklass 

 

Elevhälsans medicinska enhet har verksamhetsansvar för de medicinska insatserna inom 

elevhälsan och vill nu undersöka vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalet som 

skolsköterskan genomfört med elever i förskoleklass. Därför tillfrågas vårdnadshavare till barn 

som under våren 2013 gick i förskoleklass, att delta i en enkätundersökning av hälsosamtalet. 

 

Fem skolor inom Uppsala kommun, Vård & bildning, har slumpmässigt lottats ut och 

vårdnadshavare till elever i två klasser på varje skola kommer att tillfrågas att delta i 

undersökningen. Vårdnadshavare som deltagit i hälsosamtalet med skolsköterskan för elev i 

förskoleklass, kommer att få en enkät hemskickad tillsammans med ett informationsbrev. 

Enkätfrågorna syftar till att undersöka vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalet, med 

avseende på information, utformning, innehåll och bemötande. Med enkäten följer ett förfrankerat 

svarskuvert, i vilket svar returneras till Elevhälsans medicinska enhet. Deltagande sker anonymt 

och är helt frivilligt. Deltagande kan när som helst avbrytas, utan att skäl behöver uppges. 

 

Vi som utför denna enkätundersökning är två studenter vid Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap vid Uppsala universitet, som går vår sista termin på sjuksköterskeprogrammet 

hösten 2013. Denna undersökning är en del av det examensarbete vi skriver. Vi gör detta på 

uppdrag av Elevhälsans medicinska enhet.  

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

  

Mathilda Kleveholt 

Sjuksköterskestudent  

mathilda.kleveholt9930@student.uu.se 

Telefon:073-7695630 

 

Sofia Holmgren 

Sjuksköterskestudent 

soho4452@student.uu.se 

Telefon: 070-9991861

Handledare: 

Christina Stenhammar 

Verksamhetschef 

Elevhälsans medicinska enhet 

Uppsala kommun 

Vård & bildning, 753 75 Uppsala 

Christina.stenhammar@uppsala.se 

Telefon: 018-7272015 
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Bilaga2 

Förfrågan och information om deltagande i undersökning av hälsosamtalet 

i förskoleklass 

Alla skolbarn i Sverige omfattas enligt skollagen av elevhälsan. Barnen ska erbjudas minst tre 

hälsobesök under grundskoletiden, där hälsosamtal och hälsoundersökning innefattande exempelvis 

längd, vikt, hörsel och syn ingår.  

 

Det första hälsosamtalet erbjöds när ditt barn gick i förskoleklass och under våren 2013 har du som 

vårdnadshavare tillsammans med ditt barn deltagit i hälsosamtalet med skolsköterskan. Elevhälsans 

medicinska enhet som har verksamhetsansvar för de medicinska insatserna inom elevhälsan vill nu 

undersöka vårdnadshavares uppfattning av detta första hälsosamtal.  

 

Härmed tillfrågas du som har barn som under våren 2013 gick i förskoleklass, att delta i denna 

undersökning genom att besvara medföljande enkät. Enkäten tar cirka 10 min att besvara. 

Enkätfrågorna syftar till att undersöka vad du som vårdnadshavare ansåg om hälsosamtalet, med 

avseende på information, utformning, innehåll och bemötande. Med enkäten följer ett förfrankerat 

svarskuvert, i vilket du skickar in dina svar. Deltagande sker anonymt och är helt frivilligt. Du kan när 

som helst avbryta din medverkan i undersökningen utan att skäl behöver uppges. Varje enkät är 

avidentifierad med en kod, för att vid behov kunna påminna om deltagande.   

 

Vi som utför denna enkätundersökning är två studenter vid Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap vid Uppsala universitet, som går vår sista termin på sjuksköterskeprogrammet hösten 

2013. Denna undersökning är en del av det examensarbete vi skriver. Vi gör detta på uppdrag av 

elevhälsans medicinska enhet.  

 

Sista svarsdag 10 september 2013. 

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

Mathilda Kleveholt 

Sjuksköterskestudent  

mathilda.kleveholt9930@student.uu.se 

Telefon:073-7695630 

 

Sofia Holmgren 

Sjuksköterskestudent 

soho4452@student.uu.se 

Telefon: 070-9991861 

Handledare: 

Christina Stenhammar 

Verksamhetschef 

Elevhälsans medicinska enhet 

Uppsala kommun 

Vård & bildning, 753 75 Uppsala 

Christina.stenhammar@uppsala.se 

Telefon: 018-7272015 
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Enkätfrågor - vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalet i 

förskoleklass 
 

Nedan följer enkätfrågor med svarsalternativ. Vänligen, kryssa i det svarsalternativ som 

stämmer bäst överens med din uppfattning.  

 

1)Är du barnets? 

Mamma         Pappa         Annan relation 

 

2)Var är du född? 

Sverige 

Övriga Norden 

Övriga Europa 

Övriga världen 

 

 

3)Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

Har inte avslutat grundskola 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola/universitet 

 

 

4)Har du tidigare varit på ett hälsosamtal hos skolsköterskan med annat syskon?  

Ja 

Nej 

 

 

5)Hur uppfattade du den information som gavs till dig inför hälsosamtalet hos 

skolsköterskan? 

Mycket bra 

Bra 

Bristfällig 

Mycket bristfällig 

 

 

6)Gavs informationen under samtalet på ett sådant sätt att du helt förstod den? 

Ja, helt och hållet 

Ja, till viss del 

Nej, inte alls 

 

 

 

 



                        
 

7)Diskuterades följande hälsofrågor under samtalet? 

                           JA        NEJ 

Hemsituation  

Skolsituation  

Arbetsmiljö  

Fysisk och psykisk hälsa  

Kost  

Fysisk aktivitet  

Sömn  

 

 

8)Vilken/vilka hälsofrågor skulle du önskat mer fokus på under samtalet?  

Om ingen, gå direkt till fråga 9. 

Hemsituation 

Skolsituation  

Arbetsmiljö 

Fysisk och psykisk hälsa 

Kost 

Fysisk aktivitet 

Sömn 

Annan:         

                                                               

 

9) Hur uppfattade du hälsosamtalets innehåll? 

Mycket bra 

Bra 

Bristfällig 

Mycket bristfällig 

 

Eventuell kommentar: _____________________________________________  

 

10) Hur uppfattade du att den avsatta tiden för hälsosamtalet var? 

För kort tid 

Lagom tid 

För lång tid 

 

 

11) Hur uppfattade du skolsköterskans bemötande under hälsosamtalet? 

Mycket bra 

Bra 

Bristfällig 

Mycket bristfällig 

 

 

12) Gavs du som vårdnadshavare tillfälle att ställa frågor? 

Ja, helt och hållet 

Ja, till viss del 

Nej, inte alls



                        
 

13) Gavs ditt barn tillfälle att ställa frågor? 

Ja, helt och hållet 

Ja, till viss del 

Nej, inte alls 

 

 

14) Hur uppfattade du hälsosamtalet som helhet hos skolsköterskan?  
Mycket bra 

Bra 

Bristfällig 

Mycket bristfällig 

 

15) Är det något i hälsosamtalet som du anser borde förbättras? 

Ja       Nej 

Om Ja, vänligen beskriv: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                                                                                                                    
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Påminnelse 

Förfrågan och information om deltagande i undersökning av hälsosamtalet 

i förskoleklass  

För ungefär tre veckor sedan fick du som vårdnadshavare en förfrågan om att delta i en 

enkätundersökning, med syfte att undersöka vårdnadshavares uppfattning av hälsosamtalet med 

skolsköterskan för elever i förskoleklass. För att kunna dra slutsatser och genomföra eventuella 

förändringar är det av stor vikt att så många vårdnadshavare som möjligt besvarar enkäten. Denna 

påminnelse går ut till dig, eftersom svar ännu inte har inkommit. Här medföljer en ny enkät samt ett 

förfrankerat svarskuvert att returnera dina svar i.  

Deltagande i undersökningen är frivilligt, men vi är tacksamma om du besvarar frågorna och skickar 

in så snart som möjligt.  

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.  

Med vänliga hälsningar 

Mathilda Kleveholt 

Sjuksköterskestudent  

mathilda.kleveholt9930@student.uu.se 

Telefon:073-7695630 

 

Sofia Holmgren 

Sjuksköterskestudent 

soho4452@student.uu.se 

Telefon: 070-9991861 

 

Handledare: 

Christina Stenhammar 

Verksamhetschef 

Elevhälsans medicinska enhet 

Uppsala kommun 

Vård &bildning, 753 75 Uppsala 

Christina.stenhammar@uppsala.se 

Telefon: 018-7272015 
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