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Abstrakt 
 
Förebyggande och främjande hälsoarbete har ett gemensamt och övergripande mål, att 
förbättra hälsan i eftersatta grupper. Särskilt betydelsefullt är insatserna under uppväxten 
eftersom villkoren under denna period påverkar hälsan under hela livet. Studien syftar till att 
dels belysa skolsköterskors erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete, dels med 
inriktning mot skolsköterskors arbete med fysisk aktivitet för elever i år F- år 9.Till studien 
valdes en kvalitativ metod och sju intervjuer genomfördes.Resultatet från studien belyser 
skolsköterskornas arbete med fysisk aktivitet utifrån teman: Hälsans olika dimensioner, 
Samverkan, Arbetet med fysisk aktivitet, Egen kompetens och utbildning samt Förslag till 
förändring. En viktig grundförutsättning för att främja fysisk aktivitet är att utgå från 
individers perspektiv och förutsättningar. Detta gör att arbetet med att främja fysisk aktivitet 
kan ske både fysiskt, psykiskt och socialt. Skolsköterskorna samarbetar i arbetet med fysisk 
aktivitet med skolpersonal, föräldrar och föreningar. Skolsköterskor har erfarenheter att arbeta 
med att öka elevers fysiska aktiviteter på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. 
Skolsköterskans individuella samtal är då grundstommen i arbetet med att främja den fysiska 
aktiviteten. Förändringar som efterfrågades var av organisatorisk karaktär samt ökat 
samarbete inom skolsköterskegruppen angående fysisk aktivitet.  
Arbetet med att öka fysisk aktivitet hos barn och ungdomar har kommit en bit på väg och 
framgångsfaktorer i detta arbete är organisering och förhållningssätt i skolan. 
 

Nyckelord: elevers fysiska aktivitet, förebyggande insatser, hälsofrämjande arbete, 
samverkan, skolsköterska 
 
 
 

 
Skolsköterskans arbete med fysisk aktivitet 

                              
  

Jonsson Cathrin 
Mittuniversitetet, Sundsvall 

Institutionen för hälsovetenskap 
Folkhälsovetenskap, magisternivå 

0612 
 

 

 

 

 
 

 
 
 



 2 

Abstract  
 
The prevention and promoting health work have a common and overarching goal, to improve 
health in disadvantaged communities. Particularly important are efforts while growing up as 
the conditions during this period affect health throughout life. The study aims to higlight the 
school nurses experience in prevention and health promotion and focusing on school nurses 
work with physical activity for students in grade F- year 9.A qualitative method was chosen 
and seven interviews were conducted. Results from the study highlights school nurses work 
with physical activity based on themes: Health dimensions, Collaboration, Work with 
physical activity, Self-competence and training and Suggestions for change. An important 
prerequisite for the promotion of physical activity is to use an individual's perspective in the 
situation. This makes the process of promoting physical activity may be physically, mentally 
and socially. School nurses collaborate in the work of physical activity with school staff, 
parents and associations. School nurses have experience to work with increasing students' 
physical activities at the individual level, group level and organizational level. The school 
nurse's individual dialog with students is the backbone of efforts to promote physical activity. 
Changes that were requested were of organizational nature and enhanced cooperation within 
the group of school nurses regarding physical activity. Efforts to increase physical activity in 
children and adolescents have come a long way and two success factors in this work are 
organization and attitude in schools.   
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Bakgrund 

Inledning 

Hur barn lever och mår har stor betydelse för framtidens folkhälsa. Sett i ett internationellt 

perspektiv har de flesta barn i Sverige en god hälsa (Faskunger, 2008,s11). Men mental ohälsa 

samt en livsstil med många stillasittande aktiviteter ökar. Det finns en ökad polarisering 

mellan de barn som har en stillasittande livsstil och de som motionerar och tränar regelbundet. 

Det är framför allt barn från familjer med högutbildade och socioekonomiska starka föräldrar 

som har ett fortsatt högt deltagande i idrott och träning. Det finns även en tydlig trend mot 

minskande fysisk aktivitet med stigande ålder, speciellt i tonåren, och nedgången är mer 

uttalad hos flickor än pojkar (Faskunger, 2008,s17). 

 

Statens folkhälsoinstitut definierar fysisk aktivitet som all typ av rörelse som ger ökad 

ämnesomsättning. Fysisk aktivitet är ett överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser 

under arbete och fritid samt olika kroppsövningar t.ex. idrott, lek, kroppsövningar, gymnastik, 

motion och friluftsliv (Statens Folkhälsoinstitut, 2011 a). 

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar 60 minuter daglig fysisk aktivitet för barn 

mellan 5 -17 år av måttlig till kraftfull fysisk aktivitet. WHO definierar fysisk aktivitet för 

barn och ungdomar som lek, sport, transport, sysslor, friluftsliv, idrotts- undervisning eller 

planerad träning tillsammans med familjen, i skolan eller ute i samhället (WHO, 2012). 

 

Folkhälsopolitikens mål. 

Genom rikdsdagsbeslut har de övergripande hälsomålen bestämts, varav fysisk aktivitet är ett 

(Regeringens proposition 2007/08:110). Regeringen stödjer det hälsofrämjande arbetet i 

skolorna. År 2004 inrättade regeringen ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa och 

ungdom. De har till uppgift att stödja Sveriges skolor i deras hälsofrämjande arbete med ett 

särskilt uppdrag kring fysisk aktivitet och maten i skolan (Nationellt centrum för främjande av 

god hälsa hos barn och ungdom, 2011). 

 

Relevanta studier 

Bergendahl, Hultren, Tranquist (2001) har sammanställt flera studier som har undersökt 

fysiska fördelar med träning och fysisk aktivitet. Om man gör av med 2000 kcal eller mer på 

träning som promenad, gå i trappor och sport aktiviteter lever man 2,5 år längre än de som i 

genomsnitt gör av 500 kcal eller mindre/vecka. Anledningen till detta är troligen att fysisk 
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aktivitet minskar blodtrycket, minskar din vikt och minskar risken för fetma, minskar risken 

att få diabetes, skyddar kroppen mot benskörhet och minskar risken för hjärt- och kärl 

sjukdom (Bergendahl mfl, 2001,s 1-38). 

Ökning av kondition och fysisk aktivitet kan leda till minskad risk för sjukdomar och 

dödlighet. Det finns även positiva psykiska effekter som minskning av depression genom 

fysisk aktivitet (Ogden, 2007 s 161). Människan är en aktiv varelse som i början av 

utvecklingen fick använda stora mängder av energi för att leta mat, jaga och överleva. I 

dagens samhälle behöver vi i allt mindre utsträckning använda oss av våra kroppskrafter för 

vår överlevnad men det fysiologiska och medicinska behovet av fysisk aktivitet har inte 

minskat, utan kvarstår (Ogden, 2007 s 340). 

 

Fysisk aktivitet bland barn och ungdomar 

Folkhälsoinstitutet insamlade data på Sveriges 11-13- och 15 åringar under november och 

december 2009. Studien visar att fler 15-åriga pojkar och flickor jämfört med tidigare år 

uppger att de är fysiskt aktiva nästa varje dag eller varje dag. Samt att de som uppger att de 

inte är aktiva 0-2 dagar i veckan minskar. Data visar också att fler 15-åriga pojkar och flickor 

tränar mer utanför skoltid. De positiva trenderna går i linje med den avstannande utvecklingen 

av övervikt och fetma bland barn i Sverige som har rapporterats sedan år 2000. Det kan 

förklaras genom att den generellt ökade medvetenheten i samhället och arbetet som skett i 

skolor kring mat och fysisk aktivitet. Dock är det fortfarande en bit kvar till de 

rekommenderade nivåerna för en stor del av barn och unga när det gäller fysisk aktivitet 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010 b). 

 

Studien visar att de icke-aktiva ungdomarna i jämförelse med de aktiva ungdomarna har 

mycket lite inspiration och engagemang i sin hemmiljö, medan ungdomarna från den aktiva 

gruppen har ett näst intill 100- procentigt stöd och engagemang i sin hemmiljö till ett fysiskt 

aktivt liv. I studien framkom att uppväxtmiljön dvs. föräldrar och syskon, är betydelsefulla 

och viktiga inspiratörer till att vara fysiskt aktiv. Den vanligaste metoden i skolan är att 

genom idrott försöka nå de som inte är fysisk aktiva. Men om barn och ungdomar i en tidig 

ålder valt bort idrott som en möjlighet så är oftast idrott inte en tillgänglig plattform för att 

främja fysisk aktivitet. En viktig grundförutsättning för att främja fysisk aktivitet är att utgå 

från individens perspektiv och förutsättningar (Bergendahl mfl, 2001,s 25). 
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Benmassa 

Under hela 1900-talet har människors genomsnittliga dagliga energiförbrukning stadigt 

minskat. Den ökade kroppsvikten är en indikator på detta. Inom forskningen finns en studie 

som visar ett mycket tydligt samband mellan omfattning av fysisk aktivitet och hälsotillstånd. 

En är effekter av utökad idrott i skolan på skelett och benmassa. Christian Lindén (2006) har i 

sin doktorsavhandling Physical Activity and its Effect on Bone in the Short- and Long Term 

perspective har kommit fram till att en av de viktigaste livsstilsfaktorerna som reglerar 

benmassan är fysisk aktivitet. Tidigare studier har indikerat att tiden strax före och under 

puberteten sannolikt är den tidsperiod då fysisk aktivitet kan påverka skelettet allra mest. 

Avhandlingens tre studier från Bunkefloprojektet,ett skolbaserat program med fokus på ökad 

fysisk aktivitet, visar att måttlig fysisk aktivitet är associerad med en ökad benmassa och ett 

större skelett hos båda pojkar och flickor. Dessa effekter kan redan ses efter ett års ökad 

träning. På frågan vilken typ av aktiviteter som rekommenderas, är svaret att variera 

aktiviteterna så att de verkligen lockar barn och unga till att vara fysiska aktiva. Att skolämnet 

idrott och hälsa bör finnas på schemat varje skoldag är en självklar slutsats (Lindén ,2006). 

 

Skolsköterskan 

Elever tillbringar mycket av sin vakna tid i skolan. Det finns vetenskapliga bevis för att 

skolan är en arena som är effektiv för att öka fysisk aktivitet hos barn (Timperio, Salmon, 

Ball, 2004). Den visar bl.a. att vi kommit en bit på väg med att öka den fysiska aktiviteten hos 

barn och ungdomar under 2000-talet, framgångsfaktorer i detta arbete är organisation och 

förhållningssätt hos skolan och dess personal. Skolsköterskan och elevhälsan har en särskild 

ställning och möjlighet att påverka skolans arbete med ökad fysisk aktivitet hos elever i 

grundskolan. 

Den aktuella frågan om barns och ungdomars fysiska aktivitet eller bristande fysiska aktivitet 

är på den politiska dagordningen. I dagens läroplan går att läsa denna formulering ” Skolan 

skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” 

(SKOLFS 2010:37 kap 1). 

 

Reuterswärd och Lagerström (2010) visade i sin undersökning på tre viktiga aspekter för 

skolsköterskan i Sverige att nå framgång i sitt hälsofrämjande arbete gentemot ungdomar i 13-

15 års ålder. Resultaten visar att villkoren för skolsköterskans hälsofrämjande arbete varierar 

mellan de olika kommunerna. Detta påverkade hur de genomförde hälsofrämjande arbete och 

i vilken utsträckning. En av de viktiga aspekterna var organisationen, om förståelse och 
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kunskap fanns om skolsköterskans arbete och vikten av hälsofrämjande arbete fanns, var det 

större förutsättningar för detta arbete. Om detta inte fanns blev skolsköterskans arbete endast 

individinriktat. Stöd var en annan aspekt, nätverk av andra yrkeskategorier som arbetar i nära 

samarbete skapade en förståelse för ohälsa och vad som kunde göras för att främja hälsa. 

Kunskap var den tredje aspekten. De flesta skolsköterskor hade en brist av generella metoder 

och teorier, detta ledde till olika empiriska metoder i olika kommuner.  

Slutsatsen ur studien var att för få möjlighet till hälsofrämjande arbete på individuell och på 

generell nivå krävdes det en organisation där behovet av hälsofrämjande var viktigt och där 

skolsköterskorna hade stöd och kunskap. 

 

Nansel, Huang, Rovner, Sanders-Butler (2010) visade i sin undersökning sekundära effekter i 

skolpresentationer i samband med införandet av program med mål att påverkar skolmaten och 

den fysiska skolmiljön. 

Studien genomfördes i Georgia från grundskolor med insamlad data från år1995-2006. 

Insatser som genomfördes var att en blandad grupp av bl.a. lärare, föräldrar och elever 

utgjorde ett matråd som fick till uppgift att se över utbudet i skolmatsalen samt att göra 

undervisning för att uppmärksamma en hälsosam kosthållning. Detsamma gällde skolans 

fysiska miljö där en grupp från lärare, föräldrar och elever, personal från kommunen formade 

en plan och implementerade den i skolans fysiska miljö. Studien visade på framgång när 

förändringar växer fram och organiseras på gräsrotsnivå. Studien visade att främjande av kost 

och fysisk aktivitet inom skolan kan vara en lovande metod för att utvidga både elevhälsan 

och utbildningsresultat. 

 

Loman, (2008) visade i sin undersökning som genomfördes på 28 flickor i åldern 12-18 år i 

USA strategier för sjuksköterskor att främja fysisk aktivitet bland tonårsflickor. Resultaten 

visar att omvårdnadsåtgärder för att främja fysisk aktivitet och andra hälsosamma 

livsstilsförändringar som kan förhindra fetma bör omfatta aktivt lyssnande och fokusering på 

tonåringens mål. Studien visade att sjuksköterskor behöver utveckla sitt förhållningssätt i 

undervisning och rådgivning. 

 

Bagby & Adams (2007) visade i sin undersökning på ett sätt att öka fysisk aktivitet hos elever 

genom att öka effektivitet på idrottslektionerna. Att eleverna var bättre förberedda på vad som 

krävdes av dem, vilka moment som ingick i idrottslektionen, t.ex. uppvärmning osv. Att 

variera innehållet på idrottslektionerna så att de passar många. Att undvika lektioner där 
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elever blir utslagna eller måste vänta på sin tur. Att lära ut idrotts aktivitet som passar att 

spela/ utöva på fritiden. Att utvärdera lektionerna med fokus på konditionen.  

Studien hade också tittat på att öka tiden för rast eller fri lek. De såg att den fysiska aktiviteten 

hos eleverna ökade när de använda sig av lärare som håller i fysiska aktiviteter för att få 

eleverna att vara fysiskt aktiva. Eleverna var mer fysiskt aktiva när pedagogen motiverade och 

uppmuntrade fysisk aktivitet. De tittade även på den fysiska miljön och såg att den fysiska 

aktivitet ökade när skolgården blev attraktiv för fysisk aktivitet genom gungor, 

klätterställningar, basketkorgar, fotbollsmål, hopprep och volleyboll nät.   

 

Mellan år 2003-2007 satsade regeringen en miljard kronor på projektet ”Ett handslag med 

idrotten” eller ”Handslaget” i syfte att får fler barn och ungdomar att bli fysiskt aktiva. Ett av 

de fem övergripande målen vara att intensifiera samarbetet mellan idrottsrörelsen och skolan 

varvid de fysiskt inaktiva eleverna skulle lockas till fysisk aktivitet genom lustfyllda och 

hälsofrämjande aktiviteter (Apitzch, 2007,s 6). I rapporten drog de slutsatsen att det finns två 

typer av fysiskt inaktiva elever, dels de som aktiveras med externt stöd (med påtryckningar 

från lärare), dels de som prioriterar annat d.v.s om inte alls var fysiskt aktiva. Det skolan 

kunde göra var att kartlägga eleverna för fysisk aktivitet och informera om vilket utbud som 

fanns. De menade att det bästa sättet att nå de fysiskt inaktiva eleverna är att möta dem i deras 

egen värld. Vilket innebär att informationen måste komma till dem via Internet eller genom 

uppsökande verksamhet och att aktiviteterna läggs upp så att de upplevs som motiverande när 

det gäller nivå, ålder och frekvens.  

 

Problemformulering 

 I Kristenson (2011) artikel sammanfattades det aktuella forskningsläget om fysisk aktivitet. 

Hon menade att hälsofrämjande insatser, för att stödja patientens tilltro till sin egen förmåga, 

samt sjukdomsförebyggande insatser, i form av stöd att ändra ogynnsamma levnadsvanor, är 

särskilt viktiga för individer med utsatt socioekonomisk situation. I artikeln framgår vidare att 

låg social status/utsatt social situation innebär högre exponering för ogynnsam livsmiljö, som 

kan leda till större risk för negativa livshändelser, för skador och våld, för arbetslöshet eller 

mer ogynnsamma levnadsvanor t.ex. rökning, övervikt och låg fysisk aktivitet. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande insatser mot tobak, alkohol, 

mat och fysisk aktivitet, som publicerades hösten 2011, visar att det är möjligt att hjälpa 

patienter att ändra sina levnadsvanor. Ett möjligt framtidsscenario vore att hälso- och 

sjukvården skulle kunna utveckla ett samarbete med kommunerna för att stimulera till 
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återutveckling av konceptet hälsofrämjande skola: ett arena perspektiv där inte bara 

skolsköterskan intresserar sig för barnens hälsa utan där alla elevernas aktivitet sker i en 

hälsofrämjande miljö och sammanhang, från skolgårdens utformning, skolmatens innehåll och 

miljö till klassrummets utformning och undervisningens form och innehåll (Kristenson, 

2011,s350). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

En teori kan hjälpa till att identifiera problem, klargöra hur och när förändringar kan 

förväntas, mobilisera resurser och kapacitet för att genomföra insatsen. Att individen väljer att 

vara fysiskt aktiv kan bero på flera faktorer.Theory of Planned Behaviour (TPB) är en av 

teorierna som används när det gäller att förklara och påverka den fysiska aktiviteten. TPB 

inriktar sig på att förstå hur individen fungerar och resonerar när det gäller att ta beslut och att 

genomföra beteendeförändringar för att främja hälsan (Ogden, 2007 s31).  

Enligt TBP kommer en individ att förändra sitt hälsobeteende om utfallet känns viktigt, om 

för individen betydelsefulla personer tycker att beteendeförändringen är viktig och om 

individen själv gör bedömningen att hon både har goda möjligheter och nödvändiga resurser 

för att utföra beteendeförändringen (Ogden, 2007 s31). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var dels att belysa skolsköterskors erfarenhet av förebyggande och 

hälsofrämjande arbete, dels med inriktning mot skolsköterskors arbete med fysisk aktivitet för 

elever i år F- år 9. 

 

Metod 

För att kunna belysa skolsköterskans hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet har 

författaren valt att använda sig av en kvalitativ metod. Genom att ha en empirisk grundsyn 

med att samla och bearbeta fakta passar den kvalitativa metoden in i studien. 

Genom personliga intervjuer med förberedda frågor har författaren låtit skolsköterskan berätta 

om sin erfarenhet och önskan hur hon vill arbeta med fysisk aktivitet. Genom att ha valt  

intervju i den kvalitativa metoden har författaren gett utrymme för individuella variationer i 

svaren samt möjlighet att ställa följdfrågor. Utifrån intervjuerna har en beskrivande bild av 

skolsköterskornas arbete med fysisk aktivitet inom grundskolan i Sundsvalls kommun vuxit 
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fram. Det skriftliga materialet var vetenskapliga artiklar och litteratur som var inhämtade via 

databaserna PubMed, Medline,Cinahl, Sve Med och LIBRIS.  

 

Förförståelse 

Utifrån faktum att författaren själv arbetar som skolsköterska inom grundskolan i Sundsvalls 

kommun och gjort det i 9 år har hennes erfarenhet och kännedom självklart påverkat studien 

 

Urval 

Skolans arbete med att öka elevers fysiska aktivitet är självklart inte endast ett arbete för 

skolsköterskan men i denna roll har de ofta kännedom och är behjälplig inom främjade och 

förebyggande arbete. Studien begränsades till Sundsvalls kommuns skolor. Sundsvall är 

mellanstor kommun med etablering av både flertalet friskolor och kommunala skolor. Genom 

att författaren valt kommunens skolor har skolsköterskorna samma organisation och styrning 

av sitt arbete. Studien begränsades ytterligare genom att innefatta skolsköterskor som arbetar 

mot år F- år 9 för att nå alla elever i grundskolan som har obligatorisk skolgång. 

 
Alla skolsköterskor som intervjuades var kvinnor. Alla hade en grundutbildning som 

sjuksköterska och minst en vidareutbildning. Vidareutbildningarna varierar i specialitet – 

barnsjuksköterska, distriktssköterska och skolsköterska. 

De intervjuade skolsköterskorna hade arbetat inom grundskolan i Sundsvalls kommun mellan  

6-13 år. Två stycken arbetade med elever år F- år 6, en stycken med år 3-år 9, två stycken 

med år F- år 9 och två stycken år 6- år 9. Fem intervjuade skolsköterskorna arbetade på en 

skolenhet och två stycken på tre eller fler skolenheter.  

  

Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden var individuella djupintervjuer av semistrukturerad karaktär. Det har 

varit av vikt att fånga en beskrivning av vad skolsköterskan anser vara viktigt i sitt arbete med 

fysisk aktivitet.  

 

Efter förfrågan till verksamhetschefen för skolhälsovården i Sundsvalls kommun fick 

författaren möjlighet att informera alla skolsköterskor i Sundsvall om studien.  

Hela skolsköterskegruppen informerades kort under ett skolsköterskemöte. Förfrågan till de 

21 skolsköterskor som arbetar i Sundsvalls kommun i år F- år 9 skickades ut via mail och 

internpost. Åtta skolsköterskor tackade ja till intervjun. En uteslöts eftersom den 
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skolsköterskan nyligen ( två veckor tidigare) börjat arbeta som skolsköterska i Sundsvalls 

kommun. Till de övriga sju som tackat ja bokades via telefon in tider för intervjuer.  

Skolsköterskorna fick intervjufrågorna mailade till sig och tillgängliga innan tiden för 

intervjun. De intervjuade fick möjlighet att påverka lokalen för intervjun. Alla valde sin 

respektive arbetsplats. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide bestående av 

ett antal frågor av både öppen och sluten karaktär Bilaga 1. Intervjuerna spelades in digitalt 

med hjälp av en diktafon och de varierade i tid mellan 17 min och 50 minuter. Intervjuerna 

skrevs ut av författaren kort efter intervjutillfället.   

 

Analys 

Intervjufrågorna täckte in frågeområdet som lämnade utrymme för individuella tolkningar och 

variationer. Genom att besvara intervjufrågorna gavs skolsköterskan en möjlighet att själv 

beskriva sitt arbete och deras inställning till det. Tonvikten låg på deras uppfattningar och 

beskrivningar. Den utskrivna texten bearbetades genom att den lyssnades på och lästes 

igenom ett flertal gånger. Texten kodades och kategorier och teman bildades. Kategorier och 

teman bildades under skrivandets gång samt under tiden texten skrevs in.  

 

Genom att välja innehållsanalysen som analysmetod till min studie har jag kunnat får fram 

teman som är extra viktiga att uppmärksamma i arbete med att öka elevers fysiska aktivitet.  

En innehållsanalys kan man genomföra på olika sätt . Författaren har valt att följa Graneheim 

& Lundman (2004) tillvägagångssätt. 

1. Det insamlade materialet lästes igenom upprepade gånger för att författaren skall få en 

klar bild av textens innehåll och helhet. 

2. Tankar och uttryck som innehåller information med relevans för frågeställningarna 

identifierades och plockades ut till meningsbärande enheter. 

3. De meningsbärande enheterna sammanfattades för att korta ner texten. 

4. Sammanfattningarna kodades och grupperades i kategorier. 

5. Till sist formulerades teman. (Graneheim & Lundman ,2004,s 105). 

 
Etiska övervägande 

I denna uppsats har etiska riktlinjer följts i så hög grad som det är möjligt. Med tanke på att 

antalet intervjuade är relativt litet, så föreligger det en risk att uttalande kan spåras till person. 

Information om studien har skett både muntligt vid en allmän information för 

skolsköterskegruppen och skriftligt se bilaga 2 och deltagandet i intervjuerna har varit 
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frivilligt. Informerat samtycke har ägt rum då en överenskommelse har gjorts mellan 

författare och informanter om hur intervjuerna ska användas. Författaren har försökt att 

behandla insamlade data konfidentiellt. Intervjuerna är avidentifierade och har förvarats 

inlåsta under studiens gång. Efter avlutad studie förstörs intervjuerna (Helgesson, 2006 s.137). 

Resultaten är presenterade i en form som är vetenskapligt hållbar och läsvärd för de 

potentiella användarna, samtidigt som författaren värnat om intervjupersonernas 

konfidentialitet. 

 

Resultat 

Analysen och kodningen av de nedskrivna intervjuerna resulterade i fem huvudteman med sex 

underteman. Huvud teman: Hälsans olika dimensioner, Samverkan, Arbetet med fysisk 

aktivitet, Egen kompetens och utbildning samt Förslag på förändringar. Under teman Synen 

på elevers hälsa ,Övrig personal på skolan, Föreningar, Föräldrar, Prioritering av arbetet med 

fysisk aktivitet.  

Tabell 1; Teman som framkom i analys av intervjuerna 

Teman Underteman 

Hälsans olika 
dimensioner 

Synen på elevens 
hälsa 

  

Samverkan Övrig personal på 
skolan 

Föräldrar Föreningar 

Arbete med Fysisk 
aktivitet 

Prioritering av 
arbetet med fysisk 
aktivitet 

  

Egen kompetens 
och utbildning 

   

Förslag på 
förändringar 

   

 

 

Hälsans olika dimensioner 

Synen på hälsa är inte enad hos skolsköterskorna. Hälsa för några skolsköterskor är 

endimensionell för andra tvådimensionell och för vissa tredimensionell. De olika synsätten 

kan sammanfattas med följande citat ur intervjuerna: 

 Endimensionell syn på hälsa 

”Att må bra rent fysiskt det är att ha en kropp som kan utöva motion, att äta rätt.” 

Detta kan även uttryckas genom kroppens fysiologiska krav som behov av fysisk aktivitet, 

sömn och kost. 
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”Att man måste röra sig, att man måste äta, och man måste sova annars kan man inte sköta 

jobbet och man kan inte sköta skolan” 

 

Tvådimensionell syn på hälsa. 

” Det är alltså för mig är både den fysiska och psykiska hälsan” 

 

Tredimensionell syn på hälsa. 

” Hälsa är ett vitt begrepp. Det ju både psykiskt och fysiskt och social hälsa.” 

Flera skolsköterskor beskriver ett fler dimensionellt synsätt på hälsa. Främjandet av hälsa kan 

ske på flera plan fysiskt, psykiskt och socialt. Detta gör att arbetet för att främja hälsa och 

fysisk aktivitet inte har en metod utan arbete skiljer sig åt. 

 

Synen på elevens hälsa 

Däremot är skolsköterskorna samsynta vad de anser viktigt för elevens hälsa. Resultatet kan 

kategoriseras in tre områden i fysiska, psykiska och sociala områden. Exempel på fysiska 

områden: 

 ”Som skolsköterska och utifrån hälsosamtalet ska man givetvis säga motion, sömn, allmän 

utveckling, frånvaro av sjukdom. Då åtminstone så att man ha så pass bra kontroll på sina 

sjukdomar och då tänker jag på astma, diabetes.” 

Exempel från psykiska områden: 

 ”Få livets alla krav att gå ihop.”  

och exempel på sociala områden: Citat från informant. 

 ”Trygg skola där man har kompisar och lärare som ser en ” 

En viktig grundförutsättning för att främja fysisk aktivitet är att utgå från individers 

perspektiv och förutsättningar. Detta gör att arbetet med främja fysisk aktivitet kan ske både 

fysiskt, psykiskt och socialt.  

 

Samverkan 

Skolsköterskan samarbetar med andra för att öka elevers fysiska aktivitet genom spontana 

besök och planerade möten med idrottslärare, hemkunskapslärare samt föreningar och 

föräldrar. En informant uttryckte sig enligt följande: 

” Också när det är överviktiga också de om inte riktigt får till det här med att röra sig 

regelbundet. Då har jag också pratat med idrottslärarna.” 

En annan informant uttryckte sig:  
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”Egentligen är det en person från varje arbetslag. Sedan hemkunskapslärarna, alla 

idrottslärare och jag ska vara med på dom mötena”  

Samarbete ger det mest hållbara resultatet. Genom att tillsammans forma arbetet når vi längre. 

Skolsköterskorna samarbetar med idrottslärare, hemkunskapslärare samt föreningar och 

föräldrar. Organisation och samarbete ger ökade förutsättningar för ett långsiktigt arbete. 

 

Övrig personal på skolan 

Skolsköterskorna tycker att personal inom skolan är intresserad och välutbildad ifråga om  

fysisk aktivitet. Citat från informant: 

”De är ju idrott och kultur som är skolans profil och jag tycker att alla lärare är väldigt 

aktiva på något sätt. De cyklar till och från skolan de springer de gör någonting allihopa och 

vet nog hur viktigt det är. De tar upp det på biologin pratar om hälsa på hemkunskapen om 

hur viktigt det är att röra sig.” 

 Personalen försöker variera utbudet av fysisk aktivitet. Citat från informant: 

” Det är mycket utepedagogik och äventyrspedagogik här nu. Man kan ha utematte man kan 

ha mmm. På det viset är fritidspersonalen här väldigt välutbildad på uteaktiviteter och då 

kommer man in på det här med fysiska aktiviteter, och det tycker jag är jätteviktigt och 

jättebra att vi har. ” 

 Många elever idrottar. Det finns stöttande personalgrupper och chefer. Samarbeten får 

sammanfattas med följande citat ur intervjuerna: 

”En tillåtande ledning som chef som låter dom driva sina projekt med utepedagogik och 

stödjer det uppmuntrar dem till det.” 

 

Föreningar 

Skolsköterskan samarbetar med föreningar genom att kunna ta kontakt med aktuella sporter 

som eleven är intresserad att börja med eller att ordna möjlighet att testa på någon sport på 

skolan. 

” Få hjälpa mycket nyanlända barn att komma igång med någon aktivitet. För när vi frågar 

på samtal om de är intresserade av någon sport, innebandy eller pingis eller något sådant så 

då försöker jag hjälpa till lite där då. ” 

 

Föräldrar 

En annan viktig samarbetspartner är elevens föräldrar. Kontakten med föräldrarna genom 

samtal om fysisk aktivitet. 
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Arbetet med fysisk aktivitet 

Skolsköterskor har erfarenheter att arbeta med att öka elevers fysiska aktiviteter på 

individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. På individnivå genom samtal eller hälsosamtal. 

En informant uttryckte sig enligt följande:  

 

”På individnivå har man ju hälsosamtalen då utifrån vad barnen svarar själv då ” 

 

På gruppnivå arbetar skolsköterskorna genom samtal och planerade aktiviteter. På 

organisationsnivå genom att ta upp ämnen på Arbetsplatsträff samt utfört planering av 

hälsovecka. Några informanter har uttryckt det enligt följande på organisationsnivå:  

 
”Jag har tagit upp det på arbetsplatsträff om skolgården att man borde göra någonting.” 

 

”För 2 år sedan hade vi en hälsovecka då var jag engagerad i det.” Skolsköterskorna tycker 

att arbete med fysisk aktivitet på grupp och organisationsnivå lyckas när skolans personal har 

ett inarbetat arbetssätt med en drivande personalgrupp. När arbetet med fysisk aktivitet 

organiseras och schemaläggs lyckas det mer ofta. Riktningen mot ökad fysisk aktivitet 

underlättas också när skolan har en inriktning t.ex. en hälsoprofil. Skolan lokalisering när det 

finns närhet till idrottsanläggningar ökar förutsättningarna för arbete med den fysiska 

aktiviteten i skolan.  

 

Prioritering av arbetet med fysisk aktivitet. 

Skolsköterskan är en viktig del i arbetet med fysisk aktivitet men skolsköterskorna i 

Sundsvalls kommun prioriterar inte arbetet. Två informanter uttryckte sig enligt följande: 

”Ja det är inte som är min största prioritet.” 

”Av tidsbrist eller för att jag måste prioritera så hinner jag det jag har pålagt att göra.” 

  

Anledningar att inte arbeta med fysisk aktivitet kan vara tidsbrist eller att skolsköterskan 

prioriterar annat skolsköterskearbete. En del säger att de hinner bara följa skolhälsovårdens 

basprogram med hälsokontroller, vaccinationer och hälsosamtal. 

 

Egen kompetens och utbildning 

Skolsköterskorna har genom sin gemensamma grund i sjuksköterskeutbildningen. Där har de 

inhämtat baskunskaper om fysiologi och anatomi samt folkhälsa. Skolsköterskorna har alla 

ytterligare vidareutbildning antigen som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller 
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skolsköterska. I intervjuerna visar det sig att det i slutänden är det privata 

erfarenheter/intressen som styr vilken kunskap man har skaffat sig om fysiska aktiviteter. En 

informant uttryckte sig enligt följande: 

”Ja jag har inga specifika kunskaper, mer än att jag vet det här grundläggande att det är 

viktigt att röra sig att man rekommenderar” 

 

Vidarutbildning har varit ett sätt att fylla på kunskaper. En annan informant uttryckte sig: 

”Jag har gått en sommarkurs också o fysisk aktivitet och hälsa och ja jag har alltid rört mig.” 

 

Reflektioner och förslag till förändringar 

Skolsköterskorna hade flera förslag på arbetssätt för att öka elevernas fysiska aktivitet i 

skolan. Förslagen som presenterade av de olika intervjudeltagarna presenteras nedan. De är 

inte hierarkiskt ordnande: 

-Det man skulle vilja förändra inom skolan för att öka elevers fysiska aktivitet är att som 

skolsköterska ha en arbetsplats d.v.s. arbeta på en skola. Att genom att ha en arbetsplats 

lättare kunna delta i konferenser och möten. Det underlättar samarbetet med andra 

personalgrupper på skolan.  

 

”Skulle man ha en arbetsplats så tror jag att man skulle ha mer tid. Jag kan planera på ett 

annat sätt.” 

 

-Att skolsköterskan genom samarbete inom skolsköterskegruppen kan påverka 

personalgrupper och elever till ökad fysisk aktivitet. 

 

”Vi sitter och jobbar alla för oss själva. Du jobbar på ditt sätt och jag på mitt. Vi skulle 

kunna lära av varandra jättemycket.” 

”Jag skulle önska att det ingick i elevhälsovårdens uppgift att få igång alla elever inte varje 

dag men i alla fall en gång per vecka är involverad i någonting sen. Så det gäller det inte alla 

elever för de allra flesta rör sig ganska mycket men det är ju en grupp som vi måste hitta som 

vi måste får tag i som man skulle vilja jobba mycket mer med. Då skulle jag vilja ha ett 

samarbete med hela elevhälsan när det gäller det.” 

 

-Att tillgången till fräscha och upprustade byggnader och miljöer skulle öka.  

-Att eleverna skulle ha tillgång till materiel för att låna t.ex. idrottsutrusning.  
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-Att skolsköterskorna och övrig skolpersonal skulle få ökad kunskap genom föreläsningar om 

ämnet.  

-Att den fysiska aktiviteten även på fritiden skulle vara gratis för elever.  

- Att den fysiska aktiviteten skulle vara planerad och varierad samt organiserad och 

schemalagd inför varje år.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien och den använda metoden har sina begränsningar. Metoden med intervjuer och 

innehållsanalys av texten är inte generaliserbar utan gäller endast de som svarat på frågorna. 

Men med tanke på den erfarna gruppen av skolsköterskor som intervjuades och genom att de 

intervjuade skolsköterskorna representerade elever från alla stadier år F- år 9 så kan de teman 

som framkommit i resultatet vara av intresse för grundskolorna i olika kommuner och för 

enskilda personer. Studien har hittat viktiga determinanter i skolmiljön som kan påverka den 

fysiska aktiviteten hos eleverna i år F- år 9 i Sundsvalls kommun. 

Genom att använda intervjuer istället för att inhämta material till studien har förklarande 

frågor, följdfrågor och personliga intressen kunnat belysas som har varit svårt att fånga i en 

enkät. 

Utifrån faktum att författaren själv arbetar som skolsköterska inom grundskolan i Sundsvalls 

kommun och gjort det i 9 år har hennes erfarenhet och kännedom självklart påverkat studien 

från urval till analys. Relationen till de intervjuade kollegerna har påverkat informanterna.  

Eventuellt har fler vågat ställa upp för intervju. Genom författarens kännedom om 

kommunens skolsköterskor har studien innefattat skolsköterskor med gedigen erfarenhet från 

arbete med fysisk aktivitet i år F- år 9. Författarens kännedom om arbetet i kommunen kan ha 

påverkat formulerandet av intervjufrågorna genom att författaren haft förutfattade meningar. I 

detta fall ha författarens handledare varit bollplank i framtagandet av frågor och intervjuguide 

och kunnat guida författaren. Eventuellt kan en mer samsyn ha tagit form om intervjun hade 

skett i grupp. Eller om studien hade haft en referensgrupp som komplement till de individuella 

intervjuerna. 

Analysen är även den speglad av författarens erfarenheter som skolsköterska. Det kan ha 

hjälpt till att plocka fram kategorier och teman som är aktuell i dagens arbete med elever och 

fysisk aktivitet. Risken att förutfattade meningar och underförstådd praxis inte blir ifrågasatt 

av författarens egna erfarenheter fanns medvetet med under studiens gång. 

Detta resulterar i en unik tolkning utifrån författarens erfarenheter och en unik möjlighet att få 

kollegor att berätta om sina erfarenheter att arbeta med fysisk aktivitet.   
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Resultatdiskussion 

Eftersom synen på hälsa påverkar hur man som skolsköterska arbetar hälsofrämjande är det 

intressant att se att skolsköterskorna gav syn på olika dimension av hälsa även om en 

helhetssyn var övervägande så fanns det andra synsätt. Det är viktigt när man pratar om hälsa 

och kanske även när man arbetar med att främja hälsa att fundera på begreppet hälsa. Vissa 

ser hälsa ur ett fysiskt perspektiv, som att sköta sin kropp. Ett annat synsätt på hälsa är 

frånvaro av sjukdom, även kallad den biomedicinska modellen. Andra ser hälsa i ett 

sammanhang av en positiv helhet och välbefinnande, den sociala modellen. 1948 definierade 

Världshälsoorganisationen begreppet hälsa som ett tillstånd av totalt fysisk, mentalt och 

socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. Helhetssynen och den sociala 

medvetenheten på hälsa är mest populära synsättet på hälsa i västvärlden (Blaxter, 2010, s.12-

14 ). Skolsköterskorna i Sundsvall skiljer sig inte där utan de flesta beskriver ett fler- 

dimensionellt synsätt på hälsa. Främjandet av hälsa kan ske på flera plan fysiskt, psykiskt och 

socialt. Detta gör att arbetet för att främja hälsa och fysisk aktivitet inte har en metod utan 

arbete skiljer sig åt.  

 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete blir alltid en balansgång mellan olika synsätt och 

ytterligheter som individens rätt till autonomi och ett paternalismiskt förhållningssätt, som 

begränsar individens frihet. Utifrån begreppet Health promotion finns etiska grundvärden som 

kan vara vägledande vid etiska frågor. Genom att ständigt aktualisera etiskt ställningstagande 

t.ex. för vem bedrivs folkhälsa? Vad är hälsa? Vem bestämmer vad som är en hälsosam 

livsstil? Vem är jag att försöka påverka dig att ändra livsstil, har jag rätt att göra det? Har jag 

rätt att avstå från att göra det? Detta går att vrida fram och åter och i diskussioner har 

författaren försökt att hitta en balans mellan paternalismiskt frågeställning och individens rätt 

till autonomi. Detta påverkar valet vilket arbete som blir aktuellt för att främja fysisk aktivitet. 

Det skulle vara intressant att belysa mer kring detta. 

 

Arbetet med att öka elevers fysiska aktivitet var mest framgångsrikt när personalgruppen hade 

ett inarbetat arbetsgång och när skolan hade en inriktning –hälsoprofil. Skolans arbete med att 

öka elevers fysiska aktivitet är självklart inte endast ett arbete för skolsköterskan utan ofta ett 

samarbete. Samverkan med andra personalgrupper på skolan är ett annat resultat i studien. 

Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning om hälsofrämjande arbete i skolan. Där  

fann man att nätverk av andra yrkeskategorier som arbetar i nära samarbete skapar en 
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förståelse för ohälsa och vad som kan göras för att främja hälsa (Reuterswärd, Lagerström, 

2010, s156 ).  

Nätverk underlättas genom organiserad och planerade möten och mötesplatser där 

organisationen kan sätta ramen för nätverkande.  

Eftersom studien visar att goda samarbetspartner är idrottsläraren och hemkunskapsläraren 

kanske det skulle vara mest intressant att komplettera studien med intervjuer av denna 

personalgrupp. Rektor som ledare för respektive skolenhet är naturligtvis också en viktig 

komponent. 

 

Under intervjuerna framkom att skolsköterskan uppskattade intresset för hennes arbete och 

gärna delgav av sina kunskaper och erfarenheter. Författaren fann att alla intervjutillfällena 

gav mycket givande samtal kring arbetet med fysisk aktivitet. Samverkan inom skolsköterske- 

gruppen skulle också kunna innebära att tillsammans arbeta för ökad fysisk aktivitet och 

samverka över skolenheterna. Detta skulle innebära att nya arbetssätt skulle kunna vara 

möjlig. Organisationen kan alltså både begränsa och skapa nya metoder att arbeta 

hälsofrämjande med fysisk aktivitet i skolorna. 

En studie av Melin och Arvidsson Lenner (2009) fann att involvera skolsköterskor i arbetet 

med överviktiga elever kunde vara en metod med god potential och även en kostnadseffektiv 

metod. En annan studie som utvärderade nivåer av övervikt och fetma och konditionen hos 

skolelever studiens slutsatser var att skolor bör överväga att utveckla hälsotema för att öka 

hälsofrämjande aktiviteter och att skolsköterskan kan vara en viktig aktör i dessa initiativ 

DiNapoli,P,. Lewis. (2008).  

Det kanske mest överraskande resultatet var att skolsköterskan inte prioriterade arbetet med 

fysisk aktivitet. En förklaring skulle kunna vara skolsköterskornas olika syn på hälsa. Det 

skulle vara intressant att belysa detta vidare och se om det fanns samband mellan kunskap och 

prioritering eller om prioriteringen orsakas av skolans organisation eller skolsköterskans 

organisation eller egna val.  

Ett annat resultat av studien var att arbete med fysisk aktivet skedde på olika plan individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Skolsköterskan arbetade mycket genom det individuella 

samtalet eller hälsosamtalet. Detta är viktigt och utgör grundstommen i arbetet med att främja 

den fysiska aktiviteten (Bergendahl mfl , 2001,s 20). Men skolsköterskorna får inte glömma 

bort arbetet i grupp- och på organisationsnivå. I skollagen 2011 trycker man på 
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elevhälsoarbetet ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande på generell nivå. (Bremberg 

mfl, 2011s 92) men man var också överens om att detta inte gällde i praktiken, där det mest 

handlande om arbete på individnivå.  

Frågan är då hur man får till ett arbete som stämmer bättre överens med nya skollagen och 

enhetens organisation? Återigen är det nya frågeställningar som skulle kunna varit aktuell för 

en fördjupad studie. 

 

Kunskapen om fysisk aktivitet och att öka elevers fysiska aktivitet varierade och var relativ 

låg gör detta till ett förbättringsområde. Detta visar liknande resultat som Reuterswärd,  

Lagerström (2010) kom fram till i sin forskning. Deras studie visade att de flesta 

skolsköterskorna hade en brist av generella metoder och teorier vilket ledde till olika 

arbetssätt. Det skulle därför vara önskvärt med mer vidareutbildning inom området för 

kommunens skolsköterskor. För att genom ökad kunskap kunna få skolsköterskorna att själva 

känna att de bör prioritera detta arbete. Sedan måste de i sin tur påverka organisationen som 

kan ge mandat för ökad tid för skolsköterskan på varje skola. 

 

Sammanfattande diskussion 

Studiens syfte har varit dels att belysa skolsköterskors erfarenhet av förebyggande och 

hälsofrämjande arbete, dels med inriktning mot skolsköterskors arbete med fysisk aktivitet för 

elever i år F- år 9. 

Resultaten i studier ger en beskrivande bild av skolsköterskan syn och arbetssätt kring att öka 

elevers fysiska aktivitet. Utifrån de 5 teman och 5 underteman visar resultatet att 

skolsköterskors arbete med fysisk aktivitet är varierande och innebär att arbetet för att främja 

hälsa och fysisk aktivitet inte har en metod utan arbete skiljer sig åt. En viktig 

grundförutsättning för att främja fysisk aktivitet är att utgå från individers perspektiv och 

förutsättningar. Detta gör att arbetet med främja fysisk aktivitet kan ske både fysiskt, psykiskt 

och socialt.  

Skolsköterskorna beskriver att de samarbetar med idrottslärare, hemkunskapslärare samt 

föreningar och föräldrar. Skolsköterskorna tycker att personal generellt inom skolan är 

intresserad och välutbildad ifråga om fysisk aktivitet. När det finns intresse från personalen att 

använda sig av fysisk aktivitet i det dagliga arbetet ser skolsköterskan att personalen varierar 

det fysiska arbetet genom utomhuslektioner, organiserad rastaktivitet, arbete i skolans 

hälsoprofil t.ex. extra idrott på schemat. När skolsköterskorna ser att detta förekommer finns 

det stöttande personalgrupper och chefer på skolan. Skolsköterskor har erfarenheter att arbeta 
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med att öka elevers fysiska aktiviteter på flera olika nivåer individnivå, gruppnivå och 

organisationsnivå. Men skolsköterskans individuella samtal är grundstommen i arbetet med 

att främja den fysiska aktiviteten. 

Inom kompetens och utbildning visade det sig att skolsköterskorna enda gemensamma 

plattform var grundutbildningen som sjuksköterska. Det visade sig att det i slutänden är det 

privata erfarenheter/intressen som styr vilken kunskap man har skaffat sig om fysiska 

aktiviteter.  

Skolsköterskorna i Sundsvalls kommun prioriterar inte arbetet med att öka elevers fysiska 

aktivitet. I studien framkom att anledningar att inte arbeta med fysisk aktivitet kan vara 

tidsbrist eller att skolsköterskan prioriterar annat skolsköterskearbete. En del säger att de 

hinner bara följa skolhälsovårdens basprogram med hälsokontroller, vaccinationer och 

hälsosamtal. Dessa anledningar beror både på organisatoriska förutsättningar och individuella 

förutsättningar där kunskap och vidareutbildning är bidragande del för att förstå att detta bör 

vara ett prioriterat folkhälsoarbete. Vi vet att regelbunden fysisk aktivitet har starka effekter 

på fysisk och psykisk hälsa. Studien har beskrivit determinanter i skolsköterskans arbete som 

gynnar den fysiska aktiviteten hos eleverna i grundskolan i Sundsvalls kommun. 

 

Sammanställningar kring aktuell forskning finns tillgänglig på Folkhälsoinstitutet´s hemsida 

som alla når via Internet. Ett förslag skulle kunna vara att arbeta i studiecirkelform och arbeta 

med det material kring fysisk aktivitet. På detta vis skulle man enkelt och kostnadseffektivt 

kunna möjliggöra en kunskapsutveckling för skolsköterskorna i Sundsvalls kommun. 

Författaren ser det som en generellt kvalitetssäkrande och kompetenshöjande åtgärd. 

 

För framtida forskning bör även fokus vara på fler personalgrupper inom skolans 

organisation. För att få en mer komplimenterande bild av detta arbete kunde andra 

personalgrupper ha ingått i studien. Detta är intressant och skulle kunna komplettera 

resultatet. 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide. 
 
Individuell intervju med skolsköterskor i Sundsvalls kommun. 
 
Hur barn lever och mår har stor betydelse för framtidens folkhälsa. Sett i ett internationellt 
perspektiv har de flesta barn i Sverige en god hälsa. Men en ökande mental ohälsa samt en 
livsstil med många stillasittande aktiviteter ökar. Det finns en ökad polarisering mellan de 
barn som har en stillasittande livsstil och de som motionerar och tränar regelbundet. 
 
Elever tillbringar mycket av sin vakna tid i skolan. Det finns vetenskapliga bevis för att 
skolan är en arena som är effektiv för att öka fysisk aktivitet hos barn. Flera studier synliggör 
att skolsköterskan och elevhälsan har en särskild ställning och möjlighet att påverka skolans 
arbete med fysisk aktivitet hos elever i grundskolan. 
 
Jag önskar belysa skolsköterskors erfarenheter av förebyggande och hälsofrämjande arbete i 
grundskolan - med inriktning mot fysisk aktivitet. Vilka insatser/erfarenheter av att arbeta 
med att nå en ökad fysisk aktivitet bland eleverna har skolsköterskor i Sundsvalls kommun? 
 
 
Ett studieprotokoll med förtryckta uppgifter fylls i med följande: 
Namn: 
Arbetsplats/skola-antal elever på skolan samt åldrar på eleverna: 
Skolskötersketid/skola 
Övrig skolhälsovård? 
Redogör kort för Din utbildning, yrkeserfarenhet och hur länge Du tjänstgjort på nuvarande 
arbetsplats. 
 
Huvudfrågor: 
 

Vad innebär hälsa för dig? 
 
Vad tycker du är viktigast för elevers hälsa? 
 
Berätta om hur skolan som du arbetar på försöker tillgodose/organiserar elevernas 30 min 
daglig fysisk aktivitet. 
 
Vilken roll har du i det arbetet? 
 
Vilken erfarenhet har du av att arbeta med att öka elevers fysiska aktivitet. 
 

Vilka kunskaper har du om fysisk aktivitet? 
 
Vilka andra samarbetar du med när det gäller fysisk aktivitet i skolan? 
 
Vilka är dina reflektioner kring kompetens och utbildning inom området fysisk aktivitet? 
 

Med allt fler arbetsuppgifter blir prioritering en aktuell fråga. Hur prioriterar Du i ditt arbete? 
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Vad skulle Du önska/vilja förändra för att kunna erbjuda eleverna en ökad fysisk aktivitet ? 
 
Ytterligare frågor kan bli aktuella i mån av tid. 
Vad fungerar bra?  
Vad fungerar mindre bra? 
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Bilaga 2 
 
 

Förfrågan om deltagande i intervju 
 
 
Jag heter Cathrin Jonsson och har parallellt med mitt arbete som skolsköterska läst 
folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet. I utbildningen ingår att skriva en uppsats på D-nivå.  
 
Jag har valt att fördjupa mig i ämnet fysisk aktivitet. Jag önskar belysa skolsköterskors 
erfarenheter av förebyggande och hälsofrämjande arbete i grundskolan - med inriktning mot 
fysisk aktivitet. Vilka insatser/erfarenheter av att arbeta med att nå en ökad fysisk aktivitet 
bland eleverna har skolsköterskor i Sundsvalls kommun? 
 
Därför önskar jag att du medverkar i en intervju. 
 
Intervjun kommer att bestå av 8-10 frågor. 
Jag planerar att skicka ut frågorna per mail till deltagarna i förväg. Ni får då god tid på er för 
förberedelse och eftertanke samt utrymme för att själva formulera kommentarer och åsikter. 
 
Intervjun spelas in med bandspelare. Intervjuerna kommer sedan att skrivas ut, för att 
bearbetas. Insamlat material kommer att förvaras inlåst och inspelningen kommer att förstöras 
efter att uppsatsen är slutförd och examinerad. Det insamlade materialet kommer att hanteras 
konfidentiellt. 
 
Intervjun beräknas max ta 1 timme. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan. 
 
Jag vill delta i intervju    
 
Jag vill inte delta 
 
Svar till: Cathrin Jonsson   
E-post: cathrin.jonsson@sundsvall.se 
Tel: 070-626 00 65 
 
 
Hör av dig så snart som möjligt så bokar vi en tid som passar Dig! 
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