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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En stor andel skolbarn är inaktiva och kan ha många olika hälsoproblem. Trots 

detta finns fysioterapeuter i skolan i väldigt låg omsättning. Studier kring hur fysioterapeuter 

i grundskolan kan påverka barns hälsa saknas. Fysioterapeuter inom pediatriken träffar 

många barn med olika bakomliggande orsaker till ohälsa, varför deras syn på 

skolfysioterapeut är av intresse att undersökas.  
Syfte: Undersöka pediatriskt verksamma fysioterapeuters uppfattningar om 

skolfysioterapeuters möjligheter till att påverka grundskolebarns hälsa. 

Metod: Deskriptiv, kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer med induktiv ansats. 

Urvalet bestod av sex pediatriskt verksamma fysioterapeuter.  
Resultat: Fem kategorier utarbetades. Dessa var bedriva informativt arbete om sunda 

levnadsvanor, sätta in primärpreventiva åtgärder i syfte att öka skolbarns fysiska 

aktivitetsnivå, utgöra stöd för barn med speciella behov, arbeta med barns fysiska självkänsla 

och bistå med yrkesspecifik kompetens vid utformning av skolmiljöer. 
Slutsats: En fysioterapeut kan vara av betydelse för elevhälsoarbetet i grundskolan genom 

att påverka elevers hälsa på olika sätt. Bland annat genom att arbeta för att öka den fysiska 

aktivitetsnivån på skolan samt att arbeta för en sund livsstil och identifiera elever med olika 

typer av besvär som är odiagnostiserade. Då resultatet endast representerar pediatriskt 

verksamma fysioterapeuters uppfattningar krävs ytterligare studier där andra populationers 

uppfattningar undersöks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: fysioterapi, grundskola, kvalitativ metod, skolhälsovård, uppfattningar  



ABSTRACT 

Background: Primary and secondary school children can carry a variety of different health 

related problems, whereas inactivity is one of them. In spite of this, the representation of 

physiotherapists within the school system is low. Research examining how school-based 

physiotherapists could affect school children’s health is yet to be presented. Since physical 

therapists within the field of pediatrics meet many children with different causes of ill-health, 

to examine their view on a school-based physiotherapist is of interest.  

Purpose: To examine physiotherapists’, operating within the field of pediatrics, view on a 

school-based physiotherapist possibilities to affect children’s health in primary and 

secondary school. 

Method: Descriptive, qualitative method realized by individual interviews with an inductive 

approach. The selected participants were six physical therapists operating within the field of 

pediatrics. 
Result: Five categories were formed. These were pursue informative operations regarding 

healthy habits, infix preventative measures to increase school children’s activity levels, 

providing support for children with special needs, working with school children’s physical 

self-esteem and assisting with professional competency surrounding the construction of 

school environments. 

Conclusion: A school-based physical therapist may be of importance to the school health 

services by effecting students’ health in different ways. School based physical therapists, 

amongst other things, have the opportunity to increase general physical activity, operate 

towards a healthy lifestyle and acknowledge children living with undiagnosed disorders. As 

the results of this study only represent the views of physiotherapists active within pediatrics, 

further studies presenting other populations’ opinions of this matter, are needed. 
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1 BAKGRUND  

Livsstilen har förändrats de senaste decennierna och andelen livsstilssjukdomar till följd av 

bland annat stillasittandet har ökat. Idag kan barn med livsstilsproblem utredas och 

behandlas av pediatriskt verksamma fysioterapeuter, vilka träffar barn med varierande 

hälsoproblem. Som fysioterapeut, vars uppgift är att främja rörelse i olika grupper, kan man 

dock även arbeta i syfte att motverka hälsoproblem. Många livsstilssjukdomar går troligen att 

förebygga genom att bedriva preventivt arbete i ett tidigt skede, i synnerhet då människors 

hälsobeteenden ofta grundläggs tidigt i barndomen. Därmed skulle skolan kunna ha en viktig 

roll i att främja barns hälsa. Skolfysioterapeuter skulle kunna bidra till det hälsofrämjande 

arbetet, exempelvis genom att öka den fysiska aktiviteten i skolan.  

1.1 Barn och ungdomars hälsa 
Olika undersökningar visar en varierande bild av svenska barn och ungdomars hälsa. När 

barnen själva får skatta sin hälsa uppfattas den som generellt god, men med vissa 

problemområden som att aktivitetsnivån är låg och att den psykiska ohälsan har ökat 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Vid objektiv bedömning av svenska skolbarns hälsa, det vill 

säga undersökningar som inte utgår ifrån barns självskattade hälsa, framgår det att barnens 

hälsa är bristfällig inom många områden, men att landets hälsofrämjande arbete på många 

vis är bra (Nyström et al., 2016).  

1.1.1 Svenska skolbarns självupplevda hälsa  

Hälsa definieras utifrån WHO [World Health Organisation] på svenska som ”fysiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom.” (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Så definierar World Health Organisation [WHO] begreppet hälsa, vilket har blivit ett 

riktmärke när man undersöker skolbarns hälsa på både nationell och internationell nivå. En 

metod för att undersöka detta i Sverige är genom enkäten ”Skolbarns hälsovanor” som 

genomförs av Statens folkhälsoinstitut och initieras av WHO (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Enkäten ingår som en del av det internationella forskningsprojektet ”Health Behavior in 

School-aged Children”. Enkäten besvaras av 11-, 13- och 15-åringar och undersökningen 

genomförs var fjärde år. Senaste undersökningen genomfördes i januari 2014 och bestod av 7 

867 deltagare. Resultatet påvisar att den självupplevda hälsan är god bland större andelen 

barn, men att den blir sämre i takt med stigande ålder. Allt eftersom skolbarnen blir äldre 

blir det även en större skillnad i hur flickor och pojkar upplever sin hälsa. Det framkommer 

att flickor i 13- och 15- års ålder är de grupper som har sämst självupplevd hälsa med mycket 

psykosomatiska besvär.  Dessa besvär har generellt ökat bland ungdomar på senare år. Enligt 

enkäten är även ungdomarnas kroppsbild påverkad då det är många som inte är nöjda med 



 

 

sina kroppar, främst flickor i alla tre åldersgrupper. Pojkar anser generellt att de är för smala 

medan flickorna upplever sig som för tjocka. På senare år har även mängden elever, främst 

15-åriga pojkar och 13-åriga flickor, som försöker gå ner i vikt ökat (Folkhälsomyndigheten, 

2014).  

1.1.2  Objektiv bedömning av svenska skolbarns hälsa  

I en sammanställning av aktuell data angående fysisk aktivitet samt barn och ungdomars 

hälsa i Sverige (Nyström et al. 2016) granskades olika områden som påverkar barns hälsa. 

Granskningen av barns hälsa och fysiska aktivitetsnivå utfördes med ett internationellt 

bedömningssystem framtaget av The Active Healthy Kids Global Alliance (2016). 

Bedömningssystemet går ut på att sätta betyg från A-F på olika områden som påverkar barns 

hälsa och därmed visa på till vilken procent barn når upp till rekommendationer eller 

gränsvärden. 

 Sammanställningen utfördes i Sverige på uppdrag av Karolinska Institutet med stöd från 

Göteborgs Universitet, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och privata aktörer. För att 

samla in data formades först en större forskningsgrupp bestående av nio forskare, som sedan 

delades in i tre mindre grupper beroende på expertisområde. Data i studien samlades in 

genom en sökning i PubMed med söktermerna ”fysisk aktivitet”, ”Sverige/svensk”, ”barn”, 

”stillasittande beteende”, ”tv-tittande” och ”aktiv transport”. Inklusionskriterierna var studier 

publicerade mellan 2005-2015 på engelska eller svenska som inkluderade friska barn 0-18 år 

och mätte deras fysiska aktivitetsnivå med objektiva mätmetoder eller frågor som validerats 

med hjälp av objektiva mätmetoder. Exklusionskriterier var studier som kombinerade data 

från svenska barn med andra populationer och studier som inte inkluderade uppskattningar 

av hur stor andel av barnen som nådde upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. 

Studier som uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades endast en gång. I 

sammanställningen inkluderades fyra studier som objektivt mätte fysisk aktivitet i relation 

till rekommendationerna och en studie som subjektivt mätte stillasittandet. Totalt nio studier 

och nio nationella styrdokument inkluderades i sammanställningen (Nyström et al., 2016).  

Vid undersökning av de generella nivåerna av fysisk aktivitet framkommer det att totalt 21-

40% av alla deltagande når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet enligt Nordic 

Council of Ministers [NCM] rekommendationer. Rekommendationerna för fysisk aktivitet 

grundar sig i WHOs rekommendationer (2016) som innebär minst 60 minuters måttlig till 

högintensiv fysisk aktivitet dagligen. WHO baserar sina rekommendationer på en 

systematisk litteraturöversikt (Strong et al., 2005) som påvisar att det dagligen krävs 30-45 

minuter fysisk aktivitet för barn och ungdomar för att nå hälsoeffekter, men att det bör 

rekommenderas aktivitet under en längre sammanlagd duration än så. Hos barn i skolålder 

(6-11 år) nås rekommendationerna för fysisk aktivitet till omkring 41-60% och hos ungdomar 

(12-15 år) nåddes rekommendationerna från 0-20%, vilket var den åldersgrupp som hade 

lägst fysisk aktivitetsnivå (Nyström et al. 2016).  

Deltagandet i organiserad sport är dock högre där drygt 60-80% av barn och ungdomar 

angett att de utövar en fritidssport. Omkring 75% av de barn som inkluderades i översikten 

(11-15 år) anger att de deltar i organiserad sport minst två gånger per vecka, där den lägsta 



 

 

siffran för deltagande i sportaktivitet var hos 15- åriga flickor (70%) och den högsta siffran 

hos 11-åriga pojkar (82%). För det stillasittande beteendet finns inte fastställda 

rekommendationer från NCM.  I undersökningen utgick man därför från de kanadensiska 

rekommendationerna som anger att två timmar av skärmtid på fritiden per dag för barn och 

ungdomar mellan 5 - 17 år inte bör överskridas. Med dessa rekommendationer når 41-60% av 

alla barn och ungdomar upp till dem, det vill säga att de har mindre än två timmars skärmtid 

per dag, varibland det förelåg en väldigt liten skillnad mellan de två åldersgrupperna barn i 

skolålder och ungdomar. Viktigt att notera här är dock att inkluderade studier endast 

undersöker tv-tittande och videospel och därmed ej tid spenderad framför övriga skärmar 

såsom dator och telefon. 

Nyström et al. bedömde att skolan till viss del arbetar i syfte att främja barn och ungdomars 

hälsa och därmed erhåller betyget C+. Inom detta område granskades skolstrukturen samt de 

lagar och regler som reglerar denna. Motiveringen till resultatet var bland annat att 

hälsofrämjande arbete omfattas av skollagen och att ämnet idrott och hälsa är obligatoriskt 

för grundskolebarn med ett minimum av 1,5 - 1,9 timmar per vecka. 

För att bedöma regeringsstrategier och investeringar som tagits fram för att främja fysisk 

aktivitet och hälsa gjordes en sökning i vetenskapliga och offentliga databaser. Nyström et al. 

kom då fram till att regeringen till stor del arbetar hälsofrämjande och därför får betyg B. 

Detta motiverades bland annat med samarbete mellan sportriksförbund och skolor, satsning 

på fysisk aktivitet och allemansrätten som tillåter invånare att röra sig fritt i naturen.  

Övervikten bland barn har ökat de senaste decennierna (Wang et al., 2006) men vissa 

undersökningar tyder på att ökningen har stagnerat hos svenska barn (Bergström & 

Blomquist, 2009; Moraeus et al., 2014). Av de undersökningar som ingår i resultatet av 

sammanställningen (Nyström et al. 2016) är prevalensen av övervikt och fetma 11-12% hos 8-

åringar, 11 % hos 11 åringar, 13-16% hos 12-åringar, 13 % hos 13-åringar och 16 % hos 15-

åringar. Området övervikt och fetma uppfyllde därmed kriterierna upp till 21-40% (Nyström 

et al. 2016).  

Sammanfattningsvis kan sägas att det kan finnas en vinst med att initiera åtgärder som syftar 

till att främja barns hälsa och därmed stagnera, eller helst vända, den pågående 

hälsoutvecklingen hos skolbarn. Detta då man utvärderat effekten av hälsofrämjande 

interventioner för barn och kommit fram till att hälsofrämjande åtgärder kan verka för att 

öka goda, respektive minska dåliga hälsobeteenden hos barn (Cushing, Brannon, Suorsa & 

Wilson, 2014).  

1.1.3 Den motoriska utvecklingen  

Med motorisk kontroll menas förmågan att reglera och styra centrala mekanismer för 

rörelse. Individfaktorer, den motoriska uppgiften samt omgivningen är faktorer som 

påverkar den motoriska kontrollen (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Den motoriska 

utvecklingen handlar om träning i att uppnå motorisk kontroll och pågår från spädbarnstiden 

till att barnet är omkring tolv år. Barnet har då utvecklat en god balans och koordination, det 

vill säga en grundmotorik. Grundmotoriken är densamma för en 12-åring, 25-åring och en 



 

 

40-åring. En stimulerande miljö som tillåter lek och lärande möjliggör att den motoriska 

utvecklingen i princip kan ske automatiskt. Om man inte utvecklat en bra grundmotorik 

under barndomen kan det senare ge konsekvenser i form av att man undviker sociala 

aktiviteter som utmanar motoriken (Myhr, 2015). Barnens lek idag skildras av en betydligt 

större del inomhuslek än utomhuslek. Detta är en utveckling som präglat de senaste femtio 

åren och resulterat i en större andel inaktiva barn. Detta ses vara kopplat till dagens hälsobild 

hos barn och unga, med bland annat en ökning av överviktiga barn, barn med psykiska 

besvär, huvudvärk och neuropsykiatriska diagnoser. Problemen är komplexa, då vissa av 

dessa problem innebär att barnet inte får en direkt diagnos, exempelvis vid huvudvärk, och 

därmed får svårare att bli hjälpta inom sjukvården (Myhr, 2015).   

1.1.4 Positiva effekter av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar 

I en interventionsstudie på en svensk skola (Ericsson & Karlsson, 2012) jämfördes en årskurs 

som hade idrottsundervisning två gånger i veckan enligt skolans bestämmelser 

(jämförelsegrupp) med två årskurser som fick obligatoriska rörelselektioner en gång per 

skoldag (interventionsgrupp). Man undersökte även barnens motoriska förmågor där barnen 

med nedsatt motorik i interventionsgruppen fick möjlighet att delta i motorisk träning i en 

mindre grupp en gång per vecka. Resultatet av studien visar på att barnen i 

interventionsgruppen framförallt förbättrade sina läs-, tal- och skrivförmågor samt fick en 

bättre rumsuppfattning. Lärarna rapporterade även bättre koncentrationsförmågor, 

uppmärksamhet och impulskontroll efter ett år. Likaså förbättrades barnens resultat på 

nationella prov. Barnen med nedsatt motorik visades svara bra på gruppbehandlingen. 

Barnen förbättrades markant av motorisk träning och fysisk aktivitet, vilket genererade en 

bättre balans, förfinad öga-handkoordination samt bättre grovmotorik och koordination 

generellt.  I samband med att barnen blev äldre, ökade divergensen i motorisk förmåga hos 

de två grupperna där de barn som inte fått motorisk träning till stor del hade kvar sina 

motoriska nedsättningar efter två år. Konklusionen av detta är att enbart idrottsundervisning 

två gånger i veckan, inte ger tillräckligt med stöd för utveckling av motoriken för barn med 

motoriska svårigheter (Ericsson & Karlsson, 2012). 

Även andra studier belyser det faktum att fysisk aktivitet har många positiva effekter på barn. 

Exempelvis har aktiviteter som belastar skelettet visat sig öka bentätheten hos barn och 

ungdomar, något som har en stark koppling till minskad risk för benskörhet senare i livet 

(Jansen & Leblanc, 2010). Det har även påvisats att fysisk aktivitet hos unga kan förbättra 

beteende- och emotionsproblem såsom aggression, nedstämdhet samt dålig självkänsla 

(Spruit et al., 2016). För barn och ungdomar som är överviktiga eller lider av fetma har 

träning konstaterats kunna sänka fettprocenten (Kelleys & Kelleys, 2013). Man har även 

kunnat påvisa att överviktiga barn svarar särskilt bra på konditionsträning, i form av ökad 

aerob kapacitet, i jämförelse med normalviktiga barn (Saavedra et al., 2011).   

Det finns således god evidens för att barns hälsa och skolprestationer förbättras av insatser 

som går ut på att öka den fysiska aktiviteten. Men, om skolfysioterapeuter kan bidra till 

denna ökning är outforskat. Evidensen stödjer dock syftet med elevhälsans verksamhet med 



 

 

hänsyn till Skolverkets (2016a) utlåtande om att elevhälsan ska skapa miljöer vilka främjar 

lärande, utveckling och barns hälsa. 

1.1.5 Instanser för barn med ohälsa 

På alla grundskolor ska det finnas en elevhälsa och bedrivas skolhälsovård (SFS 2010:800). 

Berg Kelly och Holmberg (2012) menar på att skolhälsovården är till för att elever själva ska 

söka vård för att få ”basala medicinska råd och en hänvisning till rätt vård” (Berg Kelly & 

Holmberg, 2012, s.97). Detta korresponderar med socialstyrelsens definition av 

skolhälsovården som menar att elevhälsan har i uppgift att bedriva hälsofrämjande arbete 

samt enklare sjukvårdsinsatser inom skolans verksamhet för att fånga upp elever med ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2013). Vad händer då när eleven blir hänvisad till annan vård, eller i det 

primära skedet söker sig till vården utöver den som finns på skolan? För barn med ohälsa 

finns det olika instanser inom sjukvården. Primärvården är ofta barnets första kontakt med 

sjukvården, men många barn med ohälsa behandlas också inom den pediatriska vården 

(Socialstyrelsen, 2013).   

I primärvården kan barn och ungdomar få vård för diverse åkommor som på något sätt 

orsakar problem i deras vardag, men även rutinmässiga kontroller av yngre barn inbegrips i 

arbetet (Lindberg, 2013). Via barnhälsovården, som barn upp till sex års ålder kan ta del av, 

genomförs undersökningar för att kartlägga motorisk utveckling och basala reflexer hos 

barnet (Rikshandboken Barnhälsovård, 2016). Enklare ortopedi för barn och ungdomar är en 

annan del av primärvårdsverksamheten, där icke-akuta tillstånd som kan undersökas och 

behandlas på plats ingår. Exempel på sådana tillstånd är felställningar och/eller smärta i 

leder, luxationer och Morbus Schlatter/Perthes (Lindberg, 2013). Även andra smärttillstånd 

som inte är ortopediska, såsom spänningshuvudvärk, behandlas där vikten av att kartlägga 

orsaker bakom värken betonas. Omgivningsfaktorer såsom familjeförhållanden och 

skolsituationen tas upp som tänkbara orsaker (Lindberg, 2013). Berg Kelly och Holmberg 

(2012) skriver dock att det i dagsläget finns en liten kunskapsbas för att vårda ungdomar med 

ohälsa inom primärvården. 

Pediatrik syftar till ett medicinskt kunskapsområde, vilket omfattar barn och ungdomars 

utveckling samt sjukdomar och beteendestörningar som de kan drabbas av 

(Nationalencyklopedin, u.å.).  Pediatriskt arbete sker ofta i samband med sjukhus eller 

kliniker och innebär ett mer specificerat arbete med barn och ungdom (Moëll & Gustafsson, 

2012). Pediatriskt verksamma fysioterapeuter använder ofta hälsofrämjande strategier i sitt 

arbete. Exempelvis kan de arbeta för att öka den fysiska aktivitetsnivån, undervisa i hälsa och 

använda sig av beteendeförändringsstrategier för att främja bättre livsstilsvanor. Men de har 

framförallt en viktig roll i behandla barn med olika diagnoser och funktionsnedsättningar 

(Rowland, Fragala-Pinkham, Miles & O’Neil, 2015). Inom pediatriken kan fysioterapeuter 

bland annat även jobba med andning och anpassad fysisk aktivitet för barn som till exempel 

lider av astma eller har cancer (Holmner, 2008). 



 

 

1.2 Elevhälsan  
Enligt Skolverket (2016a) ska elevhälsan ”[..]bidra till att skapa miljöer som främjar 

elevernas lärande, utveckling och hälsa”. Skollagen (SFS 2010:800) fastställer att elevhälsan 

ska syfta till att ge stöd åt eleverna i deras progression mot utbildningsmålen och 

Socialstyrelsen (2016)  framför att målet för elevhälsan är att ”[..] skapa en så positiv 

lärandesituation som möjligt för eleven”. 

Regeringen syftade, genom att subventionera ut närmare 100 miljoner kronor i bidrag till 

personalförstärkningar hösten 2016, till att stärka elevhälsoarbetet genom att öka elevens 

tillgång till elevhälsan. Motiveringen till den ekonomiska satsningen var att genom stärkning 

av elevhälsan och specialpedagogiska insatser främja hälsa och motverka ohälsa, med 

betoning på den psykiska ohälsa som i stor utsträckning drabbar unga flickor, hbtq-elever 

och elever med funktionsnedsättningar. Utbildningsministern uttalar sig i utlåtandet om att 

många elever mår dåligt och att det påverkar skolresultaten (Regeringskansliet, 2016).  

”Ska vi höja prestationerna i skolan, måste vi se dem som ska prestera. När så många unga 

mår dåligt påverkar det skolan. Elever behöver en tillgänglig elevhälsa och lärare behöver 

kuratorer och psykologer att arbeta tillsammans med för att kunna nå elever när det är annat 

än pedagogiken som sätter upp hinder för inlärning. Därför är det så viktigt att vi nu bygger 

ut elevhälsan” (Regeringskansliet, 2016). 

Elevhälsopersonal ska, enligt Socialstyrelsen (2016), kunna tillämpa insatser som direkt 

svarar mot elevernas behov, genom att inneha fullgod och lämplig utbildning. Trots 

lagstiftning som omfattar elevhälsans utformning till viss del och riktlinjer från 

Socialstyrelsen är det dock skolornas huvudmän som beslutar hur elevhälsan ska vara 

uppbyggd. Detta genom att bedöma om personalens kompetens svarar till elevernas behov, 

samt hur fördelningen av de olika delarna av elevhälsan ska se ut. Med huvudmän avses i 

detta fall landsting, kommun, stat eller enskilda aktörer (Socialstyrelsen, 2016). Elevhälsan 

innehåller medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och är 

uppdelad därefter (Socialstyrelsen, 2016). 

1.2.1 Medicinska insatser 

Elevhälsans medicinska del består av skolläkare och skolsköterska och syftar till att arbeta 

med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder (Vårdguiden, 2015a). Detta 

innebär att det ska bedrivas allmänna hälsokontroller på skolan och att eleverna även får ta 

del av enklare sjukvårdsinsatser om så skulle behövas (Socialstyrelsen, 2016). Enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever erbjudas ett minimum av tre allmänna 

hälsokontroller genom så kallade hälsobesök som ska fördelas jämnt under skolgången med 

kompletterande begränsade hälsokontroller däremellan. Begränsade hälsokontroller kan 

vara till exempel kontroller av syn och hörsel. Vad ”hälsobesök” och ”enklare 

sjukvårdsinsatser” innebär är vidare inte definierat (SFS 2010:800). 



 

 

Enligt Vårdguiden (2015a) är skolläkaren vanligtvis utbildad inom allmänmedicin eller 

innehar titeln barnläkare. En skolsköterska är vanligtvis en distriktsjuksköterska eller en 

barnsjuksköterska, men kan också vara utbildad inom skolhälsovård (Vårdguiden, 2015a).  

1.2.2 Psykologiska insatser 

De psykologiska insatserna ska bedrivas av skolpsykolog, ett yrke kring vilket det tidigare inte 

funnits några bestämmelser om, men som nu ingår i den samlade elevhälsan i skollagen 

(Socialstyrelsen, 2016). En skolpsykolog ska hjälpa eleverna när de upplever svårigheter i 

hemmet eller skolan genom att identifiera problemområden samt belysa elevens egna 

resurser (Vårdguiden, 2015b). 

1.2.3 Psykosociala insatser 

Den psykosociala insatsen bedrivs oftast av en skolkurator (Socialstyrelsen, 2016). Enligt 

Vårdguiden (2015b) ska en skolkurator vara en av fler vuxna som finns för eleverna att prata 

med ifall något känns jobbigt eller svårt. De ska kunna hjälpa eleven med att hantera 

upplevda problem samt att få bredare perspektiv och nya tankesätt kring dem. En kurator 

har, till skillnad från en psykolog, läkare eller sjuksköterska, inga behörighetskrav, utan det 

är upp till varje kommun (huvudman) att besluta vad som krävs av de kuratorer de vill 

rekrytera till elevhälsan. I de fall en kurator har en högskoleutbildning är det en 

socionomexamen (Socialstyrelsen, 2016).  

1.2.4 Specialpedagogiska insatser 

Den specialpedagogiska insatsen är inte bunden till en specifik yrkeskategori inom 

elevhälsan. Socialstyrelsen (2016) beskriver istället insatsen som ett resultat av en 

samordnad elevhälsa där en helhetsbild av elevernas fysiska, psykiska och sociala situation 

ska kunna bidra till ett uppmärksammande av behovet av specialpedagogiska insatser för den 

enskilda eleven i ett tidigt stadium.  

1.2.5 Fysioterapeutiska insatser  

Fysioterapeutprofessionen har inte en given roll i elevhälsan, utan det är upp till varje 

skolhuvudman att besluta om resurser ska tilldelas för detta ändamål (Socialstyrelsen, 2016). 

Antalet verksamma fysioterapeuter i Sveriges grundskolor är få. År 2013 var det 

uppskattningsvis fyra fysioterapeuter som var anställda inom elevhälsan (Zollitsch Grill, 

2013). Elevhälsan i Kalmar är en av fler kommuner som tidigare haft, men avskaffat 

skolfysioterapeuttjänsten. Detta var ett beslut som dels var ekonomiskt men även berodde på 

att skollagen inte kräver fysioterapeutisk kompetens inom elevhälsan (Edling, 2013). 

Fysioterapeuternas förbundsstyrelse har dock under aktuell mandatperiod som målsättning 

att införa fysioterapeuter inom elevhälsan i alla kommuner (Fysioterapeuterna, 2016a). 



 

 

1.3  Fysioterapeutiska insatser inom skolverksamheten 
”Syftet med sjukgymnastik är att främja hälsa, att förebygga ohälsa, att bota sjukdomar och 

skador samt att uppnå, vidmakthålla eller återerövra optimal funktionsförmåga för att vara 

delaktig i vardags- och arbetslivet” (Fysioterapeuterna, 2011, s.4). Motsvarande beskrivning 

finn inte i relation till fysioterapi, eftersom sjukgymnastik bytte namn till fysioterapi 2014 

(Fysioterapeuterna, 2016c), men författarna har utgått från att samma benämning även 

omfattar fysioterapi. Det fysioterapeutiska arbetsområdet inom förskola och grundskola är, 

som citatet påvisar, väldigt brett och innefattar både primär- och sekundärpreventiva 

insatser.  

Som skolfysioterapeut inriktar arbetet sig på barn i åldrarna 6 – 18 år och kan ske på både 

individ- och gruppnivå (M. Öbrink, personlig kommunikation, 18 november 2016). På 

grundskolan kan man ha olika uppdrag samt arbeta på olika nivåer i skolans organisation. 

Arbetsuppgifterna kan innefatta fysiska undersökningar och bedömning av barnets 

muskelfunktion (uthållighet, styrka), balans, fin- och grovmotorik samt bedömning av hur 

skolmiljön inverkar på den motoriska inlärningen (Fysioterapeuterna, 2011). En tidigare 

verksam skolfysioterapeut ger andra exempel på arbetsuppgifter, som kan vara att införa 

ryggskola, föreläsa om stress och handleda idrottslärare för uppföljning av barn med svag 

motorik (M. Öbrink, personlig kommunikation, 18 november 2016). En motorisk utredning 

kan vara av väldigt stor betydelse för så kallade ”gråzonsbarn”. Med detta menas barn som 

inte har en diagnos med tillgång till extraresurser, men som fortfarande upplevs ha 

svårigheter i skolan. Exempel på detta kan vara svårigheter med att sitta stilla eller barn med 

motivationsbrist vad gäller fysisk aktivitet (Zollitsch Grill, 2013). Det fysioterapeutiska 

arbetet inbegriper även motiverande samtal med elever och föräldrar kring motionsvanor 

eller andra livsstilsförändringar i ett hälsofrämjande syfte. Fysioterapeuten kan även arbeta 

med utvecklingsfrågor inom skolverksamheten genom att inspektera skolmiljön och utbilda 

elever och skolpersonal i ergonomi eller utbildning inom hälsa och livsstil, exempelvis 

avslappningsteknik till elevgrupper. Kärnan i arbetet är dock motorisk utveckling och rörelse, 

vilket man betraktar från tre samspelande aspekter: rörelseförutsättning, rörelseförmåga och 

rörelsebeteende (Fysioterapeuterna, 2011).  

Denison & Åsenlöf (2012) menar att ett fysioterapeutiskt arbete enligt den 

beteendemedicinska modellen innebär ett arbetssätt som genomsyras av ett biopsykosocialt 

perspektiv. Ett biopsykosocialt synsätt möjliggör ett arbete som beaktar den fysiska och 

psykiska individen med dess beteenden, såväl som individens omgivning (Denison & Åsenlöf, 

2012). En skolfysioterapeut kan, som en del av barnets omgivning, tänkas utgöra en positiv 

influens i syfte att forma goda hälsobeteenden hos barn. Ett beteendemedicinskt tankesätt 

kan i sin tur tänkas ge en ökad medvetenhet om vilka inre och yttre faktorer som kan påverka 

barns hälsa och aktivitetsnivå, vilket kan ge goda förutsättningar till att påverka barnens 

hälsa.  

Hur en skolfysioterapeut arbetar eller bör arbeta finns dock inget vetenskapligt underlag för 

då det saknas studier på effekter av fysioterapeutiska interventioner i skolan. Det finns heller 

inte riktlinjer för skolfysioterapeuters arbete då de inte ingår i elevhälsan (Socialstyrelsen, 

2016) och därmed inte regleras av skollagen (SFS 2010:800). Däremot finns det evidens som 



 

 

stödjer generella insatser för barns ohälsa, insatser som kan ingå i en fysioterapeuts 

arbetsområde. Exempel på detta är de positiva effekter som fysisk aktivitet har påvisats 

kunna ge på barn och ungdomar (Ericsson & Karlsson, 2012; Jansen & Leblanc, 2010; Spruit 

et al., 2016; Kelleys, 2013; Saavedra et al., 2011) 

1.4 Socialkognitiv teori  

Den socialkognitiva teorin [SCT] beskriver beteende som en produkt av reciproka influenser 

från en triad av determinanter: individ (kognition etc.), omgivning och beteende. Dessa 

determinanter interagerar konstant med varandra vilket formar en individs beteende 

(Bandura, 1989). För att konkretisera detta i relation till skolbarns hälsa exemplifieras 

sambandet mellan determinanterna: ett barn med beteendeproblem (beteende) löper större 

risk för mobbning. Mobbning (social omgivning) ger i sin tur ofta upphov till psykosomatiska 

besvär (individ) för den utsatta eleven (Socialstyrelsen, 2013). Exempel på psykosomatiska 

besvär är nedstämdhet och oro (Plantin & Demmer, 2014). Vid daglig nedstämdhet (individ) 

i mer än två veckor kan barnet ha gått in i en depression, varav ett av följdsymptomen kan 

vara tröstätning (beteende) (Vårdguiden, 2013). På grund av samspelet mellan 

determinanterna som resulterar i ett visst beteende är det viktigt att undersöka hur en 

skolfysioterapeut kan påverka barns hälsa med avseende till alla determinanter. Ett centralt 

begrepp i SCT är social inlärning där betydelsen av den sociala omgivningen belyses; hur den 

präglar barns inlärning och utveckling (Bandura, 1989, s 47). En skolfysioterapeut i sig skulle 

exempelvis kunna utgöra en bestämmelsefaktor för skolbarns hälsa och beteenden, som en 

del av barnets sociala omgivning. Detta exempelvis genom att påverka barnets fysiska 

aktivitetsnivå och därmed utgöra en betydande faktor för social inlärning.  

Motivation är likaså ett viktigt begrepp i den socialkognitiva teorin där man förklarar hur god 

self-efficacy, det vill säga tilltron till den egna förmågan inför en viss aktivitet i en given 

situation, har en kognitivt betydelsefull roll vad gäller motivationsnivå (Bandura, 1989, s 47). 

På samma sätt påverkas motivationsnivån för ett visst beteende av utfallsförväntningar. 

Utfallsförväntningar inbegriper resultatförväntningar; föreställningar om konsekvenser av 

ett visst beteende, samt värdeförväntningar; hur viktigt personen anser det är att uppnå ett 

visst resultat. Dessa kognitiva processer är i sin tur vad som styr beteendet (Denison & 

Åsenlöf, 2012). En skolfysioterapeut kan tänkas vara betydande för barnens self-efficacy samt 

utfallsförväntningar inför en viss aktivitet. Detta belyses av en fysioterapeut som tidigare 

arbetat inom skolverksamheten. Ett exempel var att hon, med goda resultat, införde specifik 

gruppträning för barn som av olika anledningar inte ville delta på idrottslektionerna, i syfte 

att anpassa aktiviteten och få barnen att vilja delta (M. Öbrink, personlig kommunikation, 18 

november 2016).  

Bandura (2004) diskuterar hälsofrämjande arbete och sjukdomsprevention hos barn i 

relation till teorin. Ett begrepp att ta hänsyn till är hälsobeteende, vilket definieras som ett 

hälsoskadligt beteende, behavioural pathogens, eller ett hälsoförebyggande beteende, 

behavioural immunogens (Ogden, 2012). Många av de ohälsosamma vanor (hälsobeteenden) 

man har som vuxen formas under barndomen och tonåren. Det finns därmed en stor 



 

 

betydelse att arbeta förebyggande mot detta, snarare än att bemöta det i efterhand när det 

redan inkorporerats i individens livsstil (Bandura, 2004). Bandura (2004) diskuterar vidare 

att skolsystemet är exemplariskt för att främja god hälsa hos barn på nationell nivå då det är 

den enskilda inrättningen som kan komma åt alla barn. Författarna har inte kunnat hitta 

studier som belyser huruvida en fysioterapeut kan främja goda hälsobeteenden hos 

skolelever och i så fall på vilket sätt.  

 

2 PROBLEMFORMULERING 

Elevers självupplevda psykiska och fysiska hälsa blir sämre desto äldre barnen blir och få når 

upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet samtidigt som de psykosomatiska besvären 

ökar. Enligt SCT är beteende (till exempel fysisk aktivitet) en produkt av samverkan mellan 

individ, omgivning och beteende. SCT kan därför med fördel tillämpas vid diskussion om 

barns hälsa liksom hälsoinsatser; för att kartlägga hur dessa bestämmelsefaktorer samverkar 

i barnets tillvaro för att generera förutsättningar för goda hälsobeteenden alternativt 

identifiera dåliga hälsobeteenden. Då många hälsosamma vanor grundläggs under 

barndomen finns det, enligt Bandura (2004), stor vinning i att arbeta med hälsofrämjande 

insatser redan under grundskoletiden.  

Trots dagens hälsobild bland barn, har antalet skolfysioterapeuter i landet minskat. Däremot 

möter många pediatriskt verksamma fysioterapeuter många barn och ungdomar med 

hälsoproblem. En pediatriskt verksam fysioterapeut arbetar kliniskt med barn inom 

sjukvården och möter därmed barn med olika typer av hälsoproblem dagligen. Det finns fåtal 

artiklar som beskriver verksamma skolfysioterapeuters roll inom skolhälsovården samt deras 

uppfattningar om behovet av deras insatser. Studier som undersöker hur pediatriskt 

verksamma fysioterapeuter ser på skolfysioterapeuters möjlighet att påverka barns hälsa 

saknas. De pediatriskt verksamma fysioterapeuterna skulle kunna presentera adekvat 

information om barns hälsa utifrån deras kliniska erfarenhet, men även belysa skolan som 

arena för fysioterapeutiska insatser.  

3 SYFTE 

Undersöka pediatriskt verksamma fysioterapeuters uppfattningar om skolfysioterapeuters 

möjligheter till att påverka grundskolebarns hälsa.  

 



 

 

4 METOD  

4.1 Design 

Studien var deskriptiv och hade en kvalitativ design med induktiv ansats. För att svara på 

syftet valdes enskilda intervjuer, då författarna ämnade undersöka pediatriskt verksamma 

fysioterapeuters uppfattningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

4.2  Urval och rekrytering 

Ett ändamålsenligt snöbollsurval valdes, där fysioterapeuter inom pediatriken var studiens 

population. Snöbollsurval valdes eftersom det finns relativt få pediatriskt verksamma 

fysioterapeuter (Fysioterapeuterna, u.å.) och författarna inte ansåg sig tillräckligt 

kompetenta eller pålästa inom området för att avgöra vilka informanter som var bäst 

lämpade för studien. Författarna kände dock sedan tidigare till informanten som först 

kontaktades och att denne har lång erfarenhet av arbete med barn. Den första informanten 

hänvisade sedan författarna till resterande informanter, vilka enligt denne ansågs besitta 

adekvat kompetens och erfarenhet för att kunna besvara studiens syfte. 

Inklusionskriterierna för att medverka i studien var att den rekryterade skulle vara en 

pediatriskt verksam fysioterapeut samt att informanterna skulle vara verksamma inom olika 

delar av Sverige. Rekryteringen inleddes med att författarna kontaktade den primärt 

tilltänkta informantens verksamhetschef via telefon. Denne tillfrågades om den tilltänkta 

fysioterapeuten kunde tillåtas medverka i studien. I telefonsamtalet presenterades först 

arbetet och dess syfte. Författarna bifogade sedan ett informationsbrev (se bilaga B), PM för 

examensarbete samt blankett för godkännande via e-post till verksamhetschefen. 

Verksamhetschefen blev sedan ombedd att signera blanketten och returnera det via posten 

eller e-post. Efter godkännandet erhållits kontaktades informanten via telefon för bokning av 

intervju samt för att fråga om förslag på andra informanter som var lämpliga för studien. De 

föreslagna informanternas verksamhetschefer kontaktades sedan och författarna gick tillväga 

på samma sätt för att få godkännande om de föreslagna informanternas medverkan. 

Rekryteringen skedde löpande till det att sex informanter rekryterats.  

Informanterna var från fyra olika delar av Sverige och arbetade med olika inriktningar inom 

pediatriken. Variationen av arbetsområden innebär att urvalet representerade pediatriska 

fysioterapeuter med erfarenhet av barn med särskilda diagnoser, primärvårdsarbete med 

barn, fysiskt inaktiva barn, barn med smärtproblematik men även barn i skolan och deras 

skolmiljö.  



 

 

4.3  Datainsamling  

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som utgick från en och samma 

intervjuguide (se bilaga A). Intervjuguiden innefattade sex öppna frågor. Frågorna inför 

intervjun utformades för att besvara det initiala syftet vilket var att undersöka pediatriskt 

verksamma fysioterapeuters uppfattningar om behovet av skolfysioterapeuter. Genom att 

bland annat undersöka hur de ser på skolbarns hälsa, vilka besvär de själva stöter på hos 

barn som kan vara aktuella för en skolfysioterapeut att arbeta med samt hur de tänker kring 

skolfysioterapeuters möjligheter till att bidra till elevhälsoarbetet tänkte författarna att syftet 

kunde besvaras. En fråga var även utformad med hänsyn till den socialkognitiva teorin där 

tänkbara individfaktorer samt skolbarns omgivningsfaktorer, som kan påverka skolbarns 

hälsobeteenden, berördes. Detta för att möjliggöra en diskussion om skolbarns hälsa i 

anknytning till teorin. I efterhand omarbetades dock syftet och därmed relaterade inte längre 

alla frågor till syftet.  

Samtliga sex intervjuer innehöll brukbart material och inkluderades därför i studien. Alla 

informanter intervjuades över videosamtal, därmed begränsades inte urvalet av geografisk 

närhet och alla samtal utfördes på liknande sätt. Intervjuerna gjordes enskilt med varje 

informant, med hänsyn till att informanterna inte skulle ha möjlighet att befinna sig på 

samma plats. Videointervjuer valdes för att kontakten med informanterna skulle upplevas 

mer personlig än om intervjun enbart gjordes via telefon. Det var även vid videosamtalen i 

viss mån möjligt att uppfatta informanternas kroppsspråk och mimik vilket kunde bidra till 

ökad förståelse för vad informanterna ville förmedla. För att standardisera intervjuerna och 

öka tillförlitligheten utfördes alla intervjuer på liknande sätt. 

Intervjuerna hölls i ett avskilt rum på Mälardalens högskola och spelades in med en diktafon 

liggandes bredvid datorn. Författarna agerade samtalsledare vid tre intervjuer vardera, men 

båda författare var närvarande vid varje intervju. Då den ena författaren ledde intervjun hade 

den andra främst en observerande roll, men kunde även komplettera med följdfrågor och 

hanterade diktafonen. Varje intervju pågick 30-45 minuter.  

Efter varje intervju fördes materialet på diktafonen omgående över till en hårddisk på datorn. 

Datamaterialet fördes sedan över till ett USB-minne och borttogs från hårddisken. När alla 

intervjuer hade utförts transkriberades det inspelade materialet från USB-minnet. 

Transkriberingen av materialet delades upp där den som agerat observatör under intervjun 

ansvarade för att transkribera det inspelade materialet. Markeringar som skiljde på 

intervjuarens ord och informanternas ord gjordes. Varje intervju tilldelades en siffra mellan 

1-6 och platser och personer som nämndes i intervjuerna togs bort. Det transkriberade 

materialet lagrades sedan också på USB-minnet.  

4.4 Dataanalys  

I enighet med Lundman & Hällgren Graneheims (2012)  kvalitativa innehållsanalys gjordes 

en dataanalys utifrån det transkriberade materialet. Analysen inleddes med att författarna 

tillsammans valde ut meningsbärande enheter som var relevanta för syftet. De 



 

 

meningsbärande enheterna kondenserades sedan, där författaren som inte transkriberat en 

intervju fick kondensera den.  

Efter detta genomförde författarna återstående delar av analysprocessen tillsammans. 

Författarna skrev ut de kondenserande enheterna från datorn i syfte att sortera liknande 

kondenserade meningsbärande enheter i högar som utgjorde grund för kategorier och 

underkategorier. De kondenserande enheterna kodades också. Likheter och skillnader mellan 

enheterna styrde sorteringsprocessen då grunden i kategorisering är att kategorierna 

innehåller liknande enheter och ska besvara frågan ”vad?” (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Det utskrivna materialet förenklade analysprocessen då detta gav författarna 

möjlighet att överblicka hela resultatet samtidigt. Det resulterade i att en kondenserad enhet 

kunde bli till flera koder, under olika kategorier. Dock kunde en enhet även bli till en kod om 

den inte hade flera innebörder. Koderna användes för att förenkla kategoriseringen av 

innehållet.  

Kategoriseringen utfördes vid två tillfällen, där kategorierna vid det andra tillfället 

omarbetades tills dess att bägge författare var helt överens om dessa (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). De meningsbärande och kondenserade enheterna var textnära och 

bedömdes därför som manifesta, medan kodningen och kategorierna kunde innehålla viss 

tolkning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   

 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

”Vi kan ha 

föräldrakurser om 

kost och motion 

och, och vi kan ju 

absolut prata om 

det generella 

kostbudskapet” 

(Informant 3) 

Skolfysioterapeut 

kan ha 

föräldrakurser i 

kost och motion 

Föräldrakurser 

kost & motion 

Informativt arbete 

riktat mot 

föräldrar 

Bedriva 

informativt arbete 

om sunda 

levnadsvanor  

”Det är ju viktigt att 

barnen också får 

pauser för rörelse 

på lektionen och 

där kan ju en 

skolfysioterapeut 

vara behjälplig” 

(Informant 2) 

Viktigt att barn får 

rörelsepauser och 

en 

skolfysioterapeut 

kan jobba med 

rörelsepauser på 

lektionerna. 

Rörelsepauser 

lektionstid 

 Sätta in 

primärpreventiva 

åtgärder i syfte att 

öka skolbarns 

fysiska 

aktivitetsnivå 

”Så om man skulle 

titta på barns hälsa 

nu eller de barn 

som kommer till 

Många barn har 

svårt med hållning 

och är svaga i rygg, 

axlar och nacke 

Hjälpa barn med 

svag muskulatur 

och dålig hållning 

Barn i behov av 

primärvårdsinsats

er 

Utgöra stöd för 

barn med speciella 

behov 



 

 

mig nu, så är det ju 

väldigt många som 

är svaga, 

framförallt har de 

svårt med hållning, 

se är svaga i rygg, i 

nacke, i axlar. Där 

skulle ju en 

fysioterapeut 

verkligen kunna 

hjälpa till. Speciellt 

eftersom de här 

barnen inte alltid 

söker vård.” 

(Informant 6) 

men söker sällan 

vård, detta hade en 

skolfysioterapeut 

kunnat jobba med. 

”Jo men då tror jag 

att man som 

fysioterapeut kan ta 

fokus ifrån att 

kroppen bara är ett 

utseende och 

fokusera lite mer på 

rörelsen just, vad 

vi, vad vi kan 

använda kroppen 

till” (Informant 1) 

Skolfysioterapeut 

kan ta fokus ifrån 

kroppens utseende 

och istället belysa 

rörelse. 

Fokusändring från 

utseende till 

rörelse 

 Arbete med barns 

fysiska självkänsla 

” [...] Det jag tänker 

är att det hade varit 

väldigt bra att det 

finns någon som 

kan komma och 

hjälpa dem [barn 

med dåliga 

sittställningar] och 

att det skulle finnas 

höj- och sänkbara 

bord och stolar 

med riktigt fotstöd 

eller ja sådana 

saker” (Informant 

5) 

En fysioterapeut 

hade, tillsammans 

med justerbara 

möbler, kunnat 

hjälpa barn med 

dåliga 

sittställningar. 

Hjälpa med 

sittergonomi i 

klassrummet 

Utformning av 

inre skolmiljö 

Bistå med 

yrkesspecifik 

kompetens vid 

utformning av 

skolmiljöer 

 



 

 

4.5 Etiska överväganden  
Informanterna mottog ett informationsbrev i samband med rekryteringsprocessen där det 

stod beskrivet att all datainsamling var konfidentiell; att obehöriga inte skulle få åtkomst till 

materialet samt att de inte skulle kunna identifieras i studien. I brevet framkom även att 

bekräftat deltagande inte var bindande, utan att informanterna när som helst fick avbryta sitt 

medverkande i studien utan att behöva uppge orsak till detta (Codex, 2015). Informanterna 

var även medvetna om att intervjuerna skulle spelas in på diktafon. Det inspelade materialet 

förvarades på ett USB-minne vilket, tillsammans utskrivet analysmaterial, förvarades inlåsta. 

USB:t togs fram enbart för avlyssning och transkribering av inspelningarna, vilket skedde i 

ett avskilt rum. Varje informant med tillhörande intervju erhöll ett kodnamn (1-6) i datorn 

men även i det utskrivna materialet under analysprocessen, i syfte att avidentifiera 

materialet. Likaså togs namnen på städer och arbetsplatser bort i syfte att bevara 

informanternas, men även barnens, integritet. Efter avslutat och godkänt examensarbete 

kommer allt material från datainsamlingen att raderas. Författarna hade ingen personlig 

relation till informanterna som rekryterades och hade heller ingen egen vinning i att 

genomföra studien.  

5 RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i fem kategorier. Kategorierna beskriver hur informanterna, 

fysioterapeuter inom pediatriken, uppfattar skolfysioterapeuters möjligheter till att påverka 

barns hälsa. En skolfysioterapeut skulle enligt informanterna kunna bedriva informativt 

arbete om sunda levnadsvanor, sätta in primärpreventiva åtgärder i syfte att öka skolbarns 

fysiska aktivitetsnivå, utgöra stöd för barn med speciella behov, arbeta med barns fysiska 

självkänsla och bistå med yrkesspecifik kompetens vid utformning av skolmiljöer. Med 

undantag för arbete med barns fysiska självkänsla, innehåller samtliga kategorier fler 

underkategorier som specificerar det skolfysioterapeutiska arbetet vilka presenteras i 

tabellen nedan.  

 

Tabell 2 Resultatredovisning med samtliga kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Bedriva informativt arbete om sunda 

levnadsvanor  

Informativt arbete riktat mot föräldrar 

 Informativt arbete riktat mot pedagoger i 

skolan 

 Informativt arbete riktat mot elever  



 

 

Sätta in primärpreventiva åtgärder i 

syfte att öka skolbarns fysiska 

aktivitetsnivå  

 

  

Utgöra stöd för barn med speciella 

behov 

Barn med diagnoser 

 Barn med psykisk och stressrelaterad ohälsa 

 Gråzonsbarn och barn med oidentifierade 

diagnoser 

 Barn i behov av primärvårdsinsatser 

Arbeta med barns fysiska självkänsla  

Bistå med yrkesspecifik kompetens 

vid utformning av skolmiljöer 

Utformning av inre skolmiljö 

 Utformning av yttre skolmiljö 

5.1 Bedriva informativt arbete om sunda levnadsvanor  

Informanterna diskuterade hur barns hälsa kan främjas genom undervisning och 

informationsspridning av en skolfysioterapeut; inte enbart riktat till barn, utan även till 

vuxna i barnets omgivning. Detta framförallt i relation till barnets fysiska aktivitetsnivå. 

5.1.1 Informativt arbete riktat mot föräldrar 

Det framfördes att familjens attityder till rörelse har en betydande roll för barnets 

aktivitetsnivå. Informanterna menar att föräldrar är en viktig del i att ge barnen 

förutsättningar för rörelse och en god fysik. 

“Så, men jag tror att föräldrarna har, har en stor del av att ge barnen goda, goda 

förutsättningar för att få en bra fysik.” (Informant 3) 

Förslag på hur en fysioterapeut i grundskolan kan bemöta föräldrarna, som är en viktig del i 

att främja barnets hälsa, var att man som fysioterapeut kan bedriva informativt arbete riktat 

mot föräldrar. Detta bland annat genom att hålla i föräldrakurser för att undervisa dem om 

betydelsen av en god livsstil.  

”Vi kan ha föräldrakurser om kost och om motion och, och vi kan ju absolut prata om det 

generella kostbudskapet.” (Informant 3)  



 

 

5.1.2 Informativt arbete riktat mot pedagoger i skolan 

Vuxna i skolan, det vill säga lärare och övriga pedagoger, har enligt informanterna också en 

väsentlig inverkan på barns välmående och deras fysiska aktivitetsnivå. De betonade att det 

därför är viktigt att de agerar föredömen för fysisk aktivitet samt att de prioriterar och 

motiverar till rörelse. Att vuxna befinner sig på skolgården ansågs vara viktigt i syfte att 

föregå med gott exempel för barnen, men även för att fånga upp barn i utanförskap.  

 

”Det är viktigt att vuxna är ute på rasterna, ja alltså, för att fånga upp barn som inte rör 

sig. Eller barn som är ensamma.” (Informant 2)  

Detta belystes kunna ingå i det fysioterapeutiska arbetet inom skolverksamheten. 

”Förstår ni vilken inverkan vi kan ha, ifall vi kan få alla vuxna i skolan att agera, och 

också framförallt stötta och vara förebilder för fysisk aktivitet.” (Informant 5) 

Det ansågs även finnas en kunskapsbrist och ovana kring hur lärare i skolan bör föra 

diskussioner om kroppen, vilket utgör ett problem när det kommer till att förstå barnen samt 

hantera barnens hälsoproblem i skolmiljön.  

”Man pratar inte om kroppen i skolan, den prioriteras ju bort. Lärarna kanske inte vet 

hur de ska ha sådana diskussioner? Det är ju därför vi behövs, någon måste kunna ta 

den här diskussionen med både lärare och barn.” (Informant 4) 

 

5.1.3 Informativt arbete riktat mot elever 

Undervisning i skolan om hälsa, hur kroppen fungerar och fysisk aktivitet ansågs i vissa fall 

vara bristande. 

”Det är få barn som berättar att idrotten är ett sätt att lära sig om sin kropp. Alltså 

varför man ska träna eller hur jag som individ ska göra för att jag ska må bra och hitta 

ett hälsosamt beteende.” (Informant 6) 

Det framkom att en central del i det informativa arbetet skulle vara undervisning i syfte att 

öka barnens kunskap om kroppen och betydelse av fysisk aktivitet. 

”En fysioterapeut i skolan kan arbeta med att undervisa barn i kroppens basala behov. 

Sen också utbilda dem i varför rörelse är viktigt och vad som sker i kroppen vid fysisk 

aktivitet.” (Informant 1) 

Att undervisa barn för att de ska få kunskap och förståelse för varför fysisk aktivitet är viktigt, 

ansåg informanterna vara en väsentlig del i att öka motivationen till att vara aktiva. 

“Barn behöver lära sig varför det är viktigt att röra på sig. För då hittar man också 

motivation till att göra det [..] Men finns ingen motivation till det så då är det ju det 

lättaste alternativet att sitta i soffan och se på tv eller hålla på med sin telefon eller så. 

Så att ett informativt arbete är superviktigt.” (Informant 6) 



 

 

“Och att förklara varför det är bra att röra på sig - vilka positiva egenskaper kan det föra 

med sig för skelett och för hjärta och kärl och för inlärning. Alltså så att man har basic 

kunskap om det.” (Informant 5) 

Att undervisa barnen i basala behov och tänkbara konsekvenser av hälsoskadliga beteenden 

nämns också som en viktig del av det informativa arbetet. 

“Förklara att om de basala behoven inte är tillgodosedda då kommer inte något annat fungera 

heller. Du måste äta och du behöver sova och gör du inte det så kommer det yttra sig i olika 

svårigheter. Kanske i huvudvärk och magvärk till exempel och då kommer du ha svårare att vara 

med i skolan och det kommer göra dig stressad. Att liksom att förklara hela det förloppet.” 

(Informant 5) 

5.2 Sätta in primärpreventiva åtgärder i syfte att öka skolbarns fysiska 
aktivitetsnivå  

Informanterna menade att många barn rör på sig för lite och kan få besvär i form av svaghet, 

belastningsskador, övervikt och psykisk ohälsa. Konsekvenserna, menar informanterna blir 

annorlunda när barnen rör sig dagligen. Barnen får bland annat bättre levnadsvanor såsom 

mat- och sovvanor och presterar bättre i skolan. 

“Driva saker måste fysioterapeuten göra, vi har en skola här i [stadsdel] som har börjat 

med [namn på koncept] känner ni till det? Det är att man har pulshöjande träning, 

varje morgon för alla elever. Och det har fått fruktansvärt positiva effekter, efter 3 

veckor kände lärarna herregud vad lugnt det blev i klassrummet. Barnen äter bättre, de 

sover bättre.” (Informant 4)  

Informanterna framförde att detta var motiv för fysioterapeutiska insatser och diskuterade 

vidare att skolan är en bra plattform för att nå och aktivera alla barn, inte endast de som 

redan är aktiva. Informanterna belyste även hur en skolfysioterapeut skulle ha i uppgift att få 

alla att röra på sig. 

“Att få hela skolan att röra på sig, det är också självklart att en skolfysioterapeut kan 

göra.” (Informant 3)  

Exempelvis genom att driva diverse projekt på gruppnivå riktat mot olika åldrar. 

“Alltså att driva sådana här fysiska aktivtetsprojekt det gör inte lärare - det kan jag - en 

fysioterapeut göra med idrottslärare och skolsköterska till exempel.” (Informant 4)  

”Det finns jättegoda exempel med att man har yogaklasser för barn eller, att man 

motiverar dem till att vara ute och leka olika lekar. Men det där tror jag ibland behöver 

vara så att det finns vuxna som visar att det här är roligt och viktigt och, så” (Informant 

6)  

Informanterna belyste att barnen idag konstant använder skärmar; under raster, på 

lektionstid och utanför skolan. Den ökade skärmtiden generellt i kombination med inaktiva 

lektioner i skolan anser informanterna vara faktorer som utgör hinder för rörelse och indirekt 



 

 

påverkar skolbarnens hälsa. Fysioterapeutiska insatser för att adressera inaktiva lektioner 

föreslås som integrering av rörelsepauser på lektionstid. 

[...] “men också att jobba med generellt vad har skolan för förhållningsätt på lektionstid 

och påverka det här till exempel genom att ta rörelsepauser och den typen av 

aktiviteter.” (Informant 1) 

“Det är ju viktigt att barnen också får pauser för rörelse på lektionen och där kan ju en 

skolfysioterapeut vara behjälplig.” (Informant 2) 

Det framfördes även att man som skolfysioterapeut kan agera god förebild för fysisk aktivitet 

och därmed motivera till rörelse.  

”Ja men alltså vuxna på skolan har ju inte tid för det här med kroppen, men det är ju 

just det en, en sjukgymnast ska göra. Och visa nej men jag är själv aktiv och påverka på 

det sättet.” (Informant 4) 

“Vi kan komma in med lite positiv syn på fysisk aktivitet i skolan.” (Informant 2) 

En annan fysioterapeutisk arbetsuppgift i syfte att öka barnets motivation till fysisk aktivitet 

uppges vara uppföljning av träning och de framsteg barnet gör.   

“Det måste finnas någon som kan se alla framsteg. Ett barn som inte får någon 

uppföljning kommer sluta göra alla övningar eller sluta träna – det måste finnas någon 

som kan motivera, så det är viktigt” (Informant 6) 

5.3 Utgöra stöd för barn med speciella behov  

Informanterna framförde att man inom skolans sfär möter många barn med speciella behov 

som kan gynnas av fysioterapeutiska insatser. Detta kan vara allt från barn med diagnoser 

och psykisk ohälsa till barn som av olika anledningar inte vill delta i skolidrotten.  

5.3.1 Barn med diagnoser  

I skolan finns möjligheter till att fånga upp barn med besvär i tidigt skede och redan då vidta 

åtgärder, menade informanterna. Diagnoser som ofta berördes under intervjuerna var 

Developmental Coordination Disorder [DCD] (motorisk nedsättning), funktionshinder, 

bokstavskombinationer och olika kroniska diagnoser som inte vidare specificerades. 

Det framkom att vuxna i skolan inte alltid har tillräcklig kunskap om hur barn med diagnoser 

bör bemötas för att tillgodose deras behov. Detta påpekades vara framträdande vid 

idrottslektioner där idrottsläraren kanske inte alltid känner till olika barns förutsättningar för 

fysisk aktivitet, vilket försvårar möjligheter till att individuellt anpassa uppgifterna.  

”Om en 11-åring fungerar som en 6-åring är det viktigt att veta vad en 6-åring ska lära 

sig så man ger uppgifter på rätt nivå [...] Ska du nu kunna säga att du ska ut och springa 

då måste du veta att ja men de här barnen har i grund och botten goda förutsättningar 

eller inte.” (Informant 4) 



 

 

Det betonades även att barn med olika diagnoser också ofta känner sig missförstådda av 

vuxna. Övervikt och DCD belystes bland annat i detta sammanhang, 

“Men om du då är 11 år och funkar som 6 år då är det inte säkert att lärare och vuxna 

förstår dig, och inte du själv heller. Men du känner att nånting stämmer inte. Du blir 

oftast tjatad på.” (Informant 4) 

Informanten menade därför att en uppgift för en skolfysioterapeut skulle vara att för lärare 

och annan skolpersonal, förklara olika diagnoser och innebörden av dessa med hänsyn till 

barnets beteende och fysiska förutsättningar. Skolfysioterapeuten skulle också kunna belysa 

olika smärttillstånd som är vanliga bland barn.  

“Eller bara kunna förklara att den här diagnosen [syftar ej till specifik diagnos] ter sig 

såhär det är därför det här barnet eller ungdomen försöker och kämpar men kanske går 

av och sätter sig ibland. Eller barnet behöver göra det här alternativet när ni ska 

springa.[...] Vi måste ju ge också lärarna en chans - att verkligen förklara varför är det 

svårt för det här barnet att röra på sig, varför går barnet åt sidan ibland när det blir för 

jobbigt.” (Informant 2) 

Arbete med barn med motoriska nedsättningar, bland annat DCD, var ett viktigt område 

informanterna lyfte fram. Idrottslektionerna som det enda fysiskt aktiverande skolämnet 

påpekades inte ersätta motorikträning, varvid det uttrycktes att träning som syftar till 

motorisk utveckling behöver implementeras i skolidrotten. En skolfysioterapeut föreslogs 

kunna göra motoriska bedömningar för att fånga upp motoriskt nedsatta barn. En 

skolfysioterapeut skulle sedan kunna stödja dessa i sin motoriska utveckling. 

“Men sen också att man kan stötta upp i motorisk träning, alla de här barnen som inte 

hänger med, som inte får till de här hoppen, som blir utanför. Så kan man på något sätt 

skapa där att de får någon extra stimulans i sin aktivitet. Att de kan vara med och vara 

delaktiga.” (Informant 2) 

“Så att bara där skulle en skolfysioterapeut ha en heltidstjänst, å göra det på en skola – 

motoriska bedömningar. Och hjälpa barn att bli bättre – för vi vet det att barn som 

tränar sin motorik blir både bättre på det men har också faktiskt lättare för skolämnen.” 

(Informant 6) 

Informanterna uttryckte att barn med olika typer av diagnoser av olika anledningar inte alltid 

vill eller har de förutsättningar som krävs för att delta i skolidrotten.  

”Eller har en kognitiv nedsättning så man har svårt att följa instruktioner. Så där ser jag 

också att vi skulle kunna vara en resurs och hjälpa till. [...] Och sen kan den 

sjukgymnasten på plats möta upp till exempel idrottslektionen. Och se till ifall det är 

något som behöver anpassas.” (Informant 2)  

Det föreslogs att fysioterapi skulle kunna integreras i idrottslektionerna i rehabiliterande 

syfte. 

“Och samarbeta med idrottslärare kanske där det är ungdomar är skadade eller har 

någon funktionsnedsättning. Inte att ersätta skolidrotten men att vara där och stötta i 

och anpassa och sätta upp mål kring rehabilitering till exempel.” (Informant 1) 



 

 

Det framfördes att en fördel med att tidigt fånga upp barn med diagnoser och sätta in 

rehabiliterande åtgärder direkt på skolan är att barnet besparas ett sjukhusbesök. 

Skolfysioterapeuten kan därmed även ge direkt återkoppling till skolteamet.  

Informanterna belyser vidare övervikten bland unga och menar på att en skolfysioterapeut 

möjligtvis skulle kunna jobba med detta. 

”I skolan kan den [fysioterapeuten] absolut arbeta med överviktiga barn.” (Informant 1) 

“Jag tror att övervikt sitter inte bara i det att hur man rör på sig, utan det handlar 

väldigt mycket om kosten också. Men kanske är det så att en skolfysioterapeut hade 

kunnat hjälpa till med fysisk aktivitet.” (Informant 5) 

Att agera som länk mellan sjukvården och skolan för barn med diagnoser föreslogs som en 

arbetsuppgift vilken en skolfysioterapeut skulle besitta. 

”Vi har ju idag många gånger kontakt med idrottslärare men det blir ju mer att man 

ringer dem och man ska förklara, istället för att det skulle finnas en sjukgymnast ute i 

elevhälsan som man kan ringa till den sjukgymnasten och förklara. För då pratar vi ju 

liksom samma språk”. (Informant 2) 

5.3.2 Barn med psykisk och stressrelaterad ohälsa  

Informanterna påpekade att den psykiska ohälsan ökat. Psykiatriska diagnoser som framkom 

var bland annat depression, ätstörningar och menade på att man som skolfysioterapeut har 

goda förutsättningar för att arbeta för att motverka detta bland barnen. 

[...]”så som fysioterapeut kanske vi tänker att man jobbar med kroppen men vi kan 

också jobba med knoppen. Men många psykologer är nästan lite avundsjuka på 

fysioterapeuter för att vi får jättebra kontakt med barnen därför att vi jobbar med dem. 

Vi jobbar med dem i ett gym, vi pratar med dem, vi tar i dem och då börjar de prata med 

oss. Vi får förtroende, de märker att vi bryr oss. Vi ska inte vara rädda att ta den rollen 

tänker jag, också.” (Informant 4) 

En fysioterapeutisk insats för att adressera den psykiska ohälsan uppgavs av informanterna 

vara fysisk aktivitet.  

“Och också psykisk ohälsa. Det tror jag är ett jättestort bit där kanske fysioterapeut inte 

är den enda räddningen men en del av det, just vad rörelse och fysisk aktivitet kan göra 

för att förebygga detta.” (informant 1) 

Informanterna belyste att många barn idag upplevs stressade med många krav på sig själva. 

De uttryckte både inre o yttre stressfaktorer, det vill säga att individen ställer höga krav på sig 

själv men även att krav ställs från omgivningen på barnet; exempelvis skola, fritidsidrott och 

sociala medier. I samband med detta tog informanterna upp att många barn har 

stressrelaterad smärta i bland annat huvud, nacke, axlar och rygg. För dessa barn 

diskuterades insatser som en skolfysioterapeut kan bistå med.  Avspänning, stresshantering, 

kroppskännedom och att stärka självbilden var det som föreslogs. 

“Avspänning. Arbeta med allt ifrån kroppskännedom, självbild, stress.” (Informant 2) 



 

 

“Barnen idag är ju väldigt stressade, mer prestation. Väldigt mycket. De behöver ju lära 

sig stresshantering. Ja... som en sjukgymnast i skolan. Det skulle vara bra att jobba med 

avspänning, kroppskännedom. För barn som är stressade med självbilden ni vet, som är 

dålig.” (Informant 2) 

5.3.3 Gråzonsbarn och barn med oidentifierade diagnoser  

Gråzonsbarn, det vill säga barn som är för “friska” för sjukvården men fortfarande har besvär 

som de mår dåligt av, nämns flertalet gånger och kan lida av olika besvär.  

“Därför tror jag också att det är en jättevinst att befinna sig där för att kunna hitta de 

här barnen som befinner sig i gråzonen som kanske själva inte aktivt söker hjälp. Och 

som kanske inte har jätteuttalade problem eller svårigheter men som absolut hade 

kunnat bli hjälpta av ganska små insatser. Så det tror jag är en jättevinst att vara i 

skolan där man når alla.” (Informant 1) 

Informanterna menade att många lever med oidentifierade diagnoser som kan upptäckas för 

sent, vilket utgör ett motiv för en fysioterapeut i skolans sfär. Detta då det kan leda till att fler 

barn får tidigare insatser. 

”Men sen också som fysioterapeut, att fånga upp alla de här barnen, som har ont i sin 

kropp, mycket snabbare. För nu tar det för lång tid och då har man kanske gått runt 

med huvudvärk i ett år och fått sämre resultat i skolan och man är mycket borta.” 

(Informant 6) 

”Där har vi liksom en grupp [DCD-barn], en stor grupp, som inte identifieras idag och 

dem måste man hjälpa så att de får en GOD motorik..” (Informant 4) 

Det framkom även att dessa barn kan uppleva skolidrotten som fysiskt eller psykiskt 

utmanande, varvid informanterna påpekade att en skolfysioterapeut skulle kunna utgöra en 

resurs. 

“För de här barnen som kanske är gråzonsbarn eller som av någon anledning inte tycker 

att idrotten, och det kan ju just vara det här att du hänger inte med, ‘det är inge kul med 

idrott för jag kommer alltid sist’ och den biten. Och man är bedömd och vet att man 

ligger och lågpresterar och så.” (Informant 2) 

5.3.4 Barn i behov av primärvårdsinsatser 

Andra besvär som lyftes fram bland skolbarn var hållningsproblematik, skador exempelvis 

frakturer och smärtproblematik såsom magont, huvudvärk samt rörelserelaterad smärta.  

“Så om man skulle titta på barns hälsa nu, eller de barn som kommer till mig nu, så är 

det ju väldigt många som är svaga, framförallt har de svårt med hållning, de är svaga i 

rygg, i nacke i axlar. Där skulle ju en skolfysioterapeut verkligen kunna hjälpa till. 

Speciellt eftersom de här barnen inte alltid söker vård.” (Informant 6) 

För dessa nämndes ett mer primärvårdsliknande arbete där eleverna får besöka 

skolfysioterapeuten på skolan. 



 

 

“Men också i, i, i det som normalt klassas som primärvårdsarbete; om man har ont någonstans 

eller behöver lite hjälp efter en fraktur eller något– det vore ju superbra om man på ett enkelt 

sätt får tillgång till sin skolfysioterapeut så går man dit, man får lite övningar, man kollas av 

lite.” (Informant 3) 

5.4 Arbeta med barns fysiska självkänsla  

Det uppgavs att många barn, framförallt tjejer, har en dålig fysisk självkänsla vilket kan ge 

uttryck i fysiska symtom. Det föreslogs att en skolfysioterapeut då skulle kunna jobba med 

dessa symtom. 

“Många tonårsflickor idag säger att, när vi pratar hållning, att de inte vill stå raka därför 

att då tar de för mycket plats. Förstår ni kopplingen mellan fysisk och psykisk hälsa? 

Därför är det så viktigt att vi jobbar med hållningen.” (Informant 4) 

”Många med huvudvärk till exempel, när man frågar om hur de som sover och hur de 

äter, nej men då framkommer det ju då att de äter inte. Och så är det för att de är rädda 

att bli tjocka. Men jag tror ju inte att de hade sökt för den dåliga kroppsbilden utan då 

söker de för någonting annat primärt och så kommer det fram en dålig kroppsbild. Och 

så tror jag att man hade kunnat jobba med dem.” (Informant 5) 

Informanterna menade på att en skolfysioterapeut även skulle kunna arbeta med den fysiska 

självkänslan genom att visa på hur man kan använda kroppen och ta bort fokus från hur den 

ser ut. 

”Jo men då tror jag att man som fysioterapeut kanske kan ta fokus ifrån att kroppen bara är ett 

utseende och fokusera lite mer på rörelsen just, vad vi, vad vi kan använda kroppen till.” 

(Informant 1) 

Att öka barnens motivationsnivå för träning genom att hjälpa dem omdefiniera sin fysiska 

självbild uppgavs som en viktig fysioterapeutisk åtgärd i skolan. Ett förslag på detta var att 

rikta fokus på rörelseglädje, istället för prestation. 

”En skolfysioterapeut eller en fysioterapeut har ju kunskap om, dels åldersspecifik 

träning om vad barn kan ta till sig. Men också att fokusera på rörelseglädje liksom, att 

man startar i den änden. Att det kanske inte är rörelse som ska vara så 

prestationsinriktad utan lustfylld då. Sen mycket att få tillbaka glädjen att röra sig och 

då förbättra den fysiska självkänslan som är kopplad till sin egen kropp.” (Informant 1) 

5.5 Bistå med yrkesspecifik kompetens vid utformning av skolmiljöer 

Informanterna angav att miljön barnen befinner sig i kan ha en stor roll i att påverka deras 

rörelsebeteenden, vilket i sin tur kan påverka barnens hälsa. 



 

 

5.5.1 Utformning av inre skolmiljö 

Informanterna framförde att inomhusmiljön innehåller större tillgång till skärmar och ökad 

datoranvändning i kombination med skolmöbler som varken är anpassade efter ålder eller 

kroppssammansättning något som kan påverka barns hälsa negativt. 

”Det är väldigt vanligt att man har lågstadiemöbler i högstadiet. Då får vi en ohälsa på 

så sätt att man får rygg- och nackproblem och blir svag om man sitter med sådan här 

rund rygg ni vet liksom. Och så de som är 160 och de som är 190 sitter i samma 

möbler.” (Informant 4) 

Informanterna framförde att det saknas kompetens hos de som beställer skolmöbler och det 

föreslogs att en skolfysioterapeut skulle kunna arbeta ur en ergonomisk aspekt med fokus på 

framförallt klassrummen och hur barnen sitter under lektionstid; i syfte att arbeta preventivt 

mot sekundära smärtor på grund av dåliga sittställningar. 

” Det jag tänker är att det hade varit väldigt bra att det finns någon som kan komma och hjälpa 

dem [barn med dåliga sittställningar] och att det skulle finnas höj – och sänkbara bord och 

stolar med riktigt fotstöd eller ja, sådana saker.” (Informant 5) 

5.5.2 Utformning av yttre skolmiljö 

Enligt informanterna kan barns rörelsebeteenden främjas eller hämmas av miljön. Därför 

uttrycktes det vara betydande att skolgårdar utformas för att främja aktivitet och 

rörelseglädje i alla åldrar. Detta på grund av att  

“Många barn har en naturlig rörelseglädje i sig men de måste få stöttning att vistas i, till 

exempel de miljöer som gör att man kan använda sig av det här.” (Informant 1) 

Skolgården behövde enligt informanterna vara rymlig och ha utrustning som inbjuder till lek 

och aktivitet, som kan utmana barn och ungdomars styrka och uthållighet. 

“Så där har man ju sett att har man liksom en stimulerande skolgård där det finns 

mycket att göra, där man kan spela fotboll, klättra, åka rutschbana och där det också 

finns fritidsverksamhet, alltså där man kan ha vuxna som kan hjälpa en och sätta igång 

lekar eller aktiviteter – där rör ju barn på sig mer. ” (Informant 6) 

För detta krävs enligt informanterna kunskap vid utformningen av skolgårdar; om 

åldersspecifik stimulering av aktivitet. 

“För att skapa förutsättningar för alla barn att kunna umgås samtidigt som man rör på 

sig behöver man veta vad som tilltalar barn i olika åldrar.” (Informant 2) 

Det framfördes även att skolfysioterapeuten kan arbeta med skolans utomhusmiljö, genom 

att vara med och påverka byggnadsplanering av skolområdet. 

“Jag tycker absolut fysioterapeuter ska jobba med, med skolergonomi, planering av nya skolor, 

planering av byggnader av skolor så man få öppna ytor där barnen, där man kan röra sig, att, att 

miljön runtomkring engagerar barn och ungdomar.” (Informant 3) 



 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatsammanfattning  
Syftet med studien var att undersöka pediatriskt verksamma fysioterapeuters uppfattningar 

om skolfysioterapeuters möjligheter till att påverka grundskolebarns hälsa. I analysen 

framkom fem kategorier som, med samtliga underkategorier, beskriver hur 

skolfysioterapeuter kan arbeta hälsofrämjande med barn inom skolans organisation.  En 

viktig fysioterapeutisk arbetsuppgift som belystes av informanterna är att främja sunda 

levnadsvanor hos skolbarn, genom att bland annat upplysa om positiva effekter om fysisk 

aktivitet och förespråka en god livsstil. Barn, vuxna på skolan, och även föräldrar uttrycktes 

vara målgrupper som undervisningen kan riktas mot. En central uppgift, menade 

informanterna, skulle vara att öka den fysiska aktivitetsnivån hos eleverna. Detta genom att 

exempelvis driva olika projekt, men även arbeta för att öka motivationen till rörelse. 

Informanterna uttryckte även att det fysioterapeutiska arbetet skulle omfatta arbete med 

barn med speciella behov. Delvis mer likt sjukvårdsarbete där man sätter in åtgärder för barn 

med diagnoser, men även förebyggande arbete. Förebyggande arbete kan vara i syfte att 

fånga upp barn med ohälsa, exempelvis genom att göra motoriska bedömningar eller arbete 

för att främja en god psykisk hälsa. Att arbeta med barns självkänsla och arbeta med barnens 

fysiska skolmiljö framhävdes också som viktiga arbetsuppgifter.  

   Många aspekter som uttrycktes i intervjuerna kan kopplas till SCT (Bandura, 1989), då 

sambandet mellan determinanterna individ, omgivning och beteende återkommande 

skildrades i olika sammanhang. 

6.2 Resultatdiskussion  
Informanterna menade att en skolfysioterapeut kan öka den fysiska aktivitetsnivån hos 

skolbarn genom att informera pedagoger i skolan om hur de ska föra diskussioner om 

kroppen samt agera goda förebilder för fysisk aktivitet. I en interventionsstudie av Earther, 

Morgan & Lubans (2013) framkom det att när lärare stöttar grundskoleelever i fysisk aktivitet 

ökar mängden fysisk aktivitet hos eleverna signifikant, vilket kan främja en 

beteendeförändring gällande ökad fysisk aktivitetsnivå hos barnen. Bandura (1989) menar 

att en individs beteende i stor grad påverkas av dess sociala omgivning, något som Earther, 

Morgan & Lubans (2013) i sin studie bekräftar. Modellinlärning demonstrerar tydligt hur den 

sociala omgivningen kan utgöra en influens för beteendeförändring. Med modellinlärning 

menas att inlärningen formas utefter hur betraktaren observerar sin omgivning (Bandura, 

1989. Bandura (1989) menar även att sannolikheten att individen utför en 

beteendeförändring ökar om denne upplyses om positiva konsekvenser av beteendet från 

personer i omgivningen, som den kan identifiera sig med. En fysioterapeut som arbetar med 

att informera och stötta lärare i att agera förebilder för fysisk aktivitet kan troligtvis ge en 

effekt på skolbarns fysiska aktivitetsnivå, likt resultatet i studien av Earther, Morgan & 

Lubans (2013). Detta kan i sin tur förklaras av Banduras (1989) teorier om modellinlärning. 



 

 

En tänkbar nackdel med interventionen med avseende till Banduras (1989) teorier skulle 

dock vara att barn och ungdomar eventuellt inte identifierar sig med vuxna på skolan, lärare 

eller fysioterapeut, och därför har svårare att ta till sig beteendeförändringen. Däremot kan 

man tänka sig att om man når ut till vissa barn och får dem att röra sig mer, kan detta bidra 

till att andra barn anammar detta beteende då de förmodligen identifierar sig mer med en 

jämlik klasskamrat. Maturo och Cunningham (2013) har funnit starka belägg för att barns 

fysiska aktivitetssvanor kan förstärkas genom uppmuntran och engagemang från just 

kompisar. 

Informanterna diskuterade vidare vikten av att vuxna i barnens omgivning (föräldrar, vuxna i 

skolan eller skolfysioterapeut) föregår med gott exempel vad gäller fysisk aktivitet och en 

hälsosam livsstil, vilket återigen kan kopplas till det socialkognitiva begreppet 

modellinlärning (Bandura, 1989). I relation till detta belystes bland annat att vuxna i skolan 

inte alltid befinner sig ute på rasterna. Michaelson et al. (2015) undersökte faktorer i barns 

uppväxt som bidrar till ett bibehållande av hälsosamma vanor. De menar på att det är viktigt 

att undervisa barn i hälsa men att man inte får bortse från den implicita inlärningen, det vill 

säga den inlärning som sker naturligt i barnets vardagsmiljö. Till detta hör modellinlärning 

genom bland annat observation av vuxnas beteende, där vuxnas agerande väger tyngre än 

ord. Detta är något som stärker den socialkognitiva teorin i praktiken för vuxna som ska 

agera förebilder för barn i syfte att implementera hälsofrämjande beteenden. En 

skolfysioterapeut kan tänkas vara en sådan vuxen som föregår med gott exempel där eleverna 

genom observation, lär sig bli med aktiva (Bandura, 1989).  

Informanterna ansåg att en fysioterapeut i skolan även skulle kunna informera föräldrar om 

hälsosamma beteenden. Även detta kan motiveras av det faktum att socialt stöd kan främja 

barns fysiska aktivitetsnivå (Earther, Morgan & Lubans, 2013) och att vuxnas handlingar 

väger tyngre än deras ord (Michaelson et al., 2015). Ett annat stöd för denna intervention 

utgörs av Banduras (1989) teorier om den sociala omgivningens betydelse för att grundlägga 

barns hälsobeteenden. 

Informanterna diskuterar vidare att det informativa arbetet även är viktigt för en 

skolfysioterapeut att bedriva då barn med olika diagnoser ofta känner att vuxna i skolan inte 

alltid har förståelse för barnets diagnoser och beteenden det mynnar ut i. De angav att barn 

som undviker att delta i skolaktiviteter, för att de exempelvis känner sig dåliga eller skäms på 

grund av en avvikande kropp, kan bli bemötta genom ett oförstående och ett tjatande. 

Slutsatser i en studie med en population av 147 lärare, var att lärare endast kan identifiera 

barn med DCD (avvikande motorik), i de fall barnen inte är störande och bullersamma. Detta 

innebär att de barn som upplevs vara ”stökiga” inte får sin avvikande motorik 

uppmärksammad (Rivard, Missiuna, Hanna & Wishart, 2007). Detta föreslår betydelsen av 

ett informativt arbete riktat mot skolpedagoger, i syfte att öka förståelsen för hur diagnoser 

som denna kan te sig.  Vidare samstämmer studiens slutsats (Rivard, Missiuna, Hanna & 

Wishart, 2007) med vad informanterna uttryckte om att det i skolan förekommer barn med 

oidentifierade diagnoser. För att dessa barn ska uppmärksammas och identifieras kan en 

fysioterapeut i skolmiljön utgöra en resurs, även för att vidta åtgärder i tidigare skeden. En 

konkret primärpreventiv insats som nämndes var att göra motoriska bedömningar i skolan.  



 

 

Informanterna betonade vikten av att som skolfysioterapeut integrera mer fysisk aktivitet i 

skolan. De diskuterar bland annat att detta kan ge positiva hälsoeffekter hos barnen, såväl 

som att öka skolresultaten och förebygga ohälsa. Två systematiska översikter (Mura et al., 

2015 & Norris et al., 2015) visar på att integrering av fysisk aktivitet skulle kunna förbättra 

kognitiva funktioner, akademiska prestationer och generellt ökad fysisk aktivitetsnivå 

utanför klassrummet, även om det krävs mer forskning på området. Lees & Hopkins (2013) 

belyser i sin översikt att aerob aktivitet, utöver förbättrad kognition och prestation, har en 

positiv koppling till beteende och psykosociala faktorer. Utöver detta såg Van Dusen, Kelder, 

Kohl, Ranjit & Perry (2011) ett starkt samband mellan fysisk kapacitet, framförallt 

kardiovaskulär kapacitet, och akademiska prestationer. Av denna anledning betonar Van 

Dusen et al. vikten av att öka mängden fysisk aktivitet i skolan, med fokus på kardiovaskulär 

träning. En fysioterapeuts arbete handlar till stor del om att främja hälsa och förebygga 

ohälsa där en central del av arbetet handlar om att tillämpa fysisk aktivitet för att bidra till en 

bättre livskvalitet (Fysioterapeuterna, 2015). Integrering av fysisk aktivitet i skolmiljön skulle 

därför kunna spela en viktig roll beträffande skolfysioterapeutens möjligheter till att påverka 

skolbarnens hälsa, inte minst baserat på de studier som presenterats ovan.  

Zahl, Steinsbekk & Wichstrom (2016) såg att barn som vid sex års ålder har en hög fysisk 

aktivitetsnivå visar färre symptom på depression när de kommer upp i åtta års ålder. Zahl et 

al. menar därmed att fysisk aktivitet kan spela en viktig roll i förebyggandet av depression 

hos barn. Detta kan ses överensstämma med informanternas åsikter om att införandet av 

skolfysioterapeuter som främjar aktivitet även skulle kunna förebygga psykisk ohälsa.  

Informanterna angav olika exempel på hur fysisk aktivitet kunde integreras. Till exempel 

skulle en skolfysioterapeut enligt informanterna kunna arbeta med olika projekt på 

gruppnivå, varav ett som nämndes var yoga i skolan. En systematisk översikt av Ferreira-

Vokapic et al. (2015) styrker att detta skulle kunna vara ett bra sätt att främja skolbarns 

hälsa. Författarna såg att implementering av yoga i skolan bland annat har effekt på 

skolbarnens humör, oronivåer och självkänsla. Även en förbättring i minne hos de barn som 

utövat yoga genom skolan kunde ses. Vidare påpekade informanterna att arbetet för att 

främja fysisk aktivitet inte bara behöver ske i gruppkonstellationer utan att arbete i detta 

syfte även kan ske på individnivå. Detta framfördes bland annat i kontext av att uppföljning 

är en viktig motiverande faktor för att barnet ska vilja fortsätta röra på sig. I en systematisk 

översikt och metaanalys om hälsofrämjande interventioner för barn drog man slutsatsen att 

insatser för ökad fysisk aktivitet har en liten chans att generera beteendeförändring om man 

inte på något vis adresserar den enskilda individen (Cushing, Brannon, Suorsa & Wilson, 

2014). Detta bekräftar informanternas tankar om att arbete bör bedrivas gentemot grupper, 

såväl som individer.  

Ett annat exempel på en intervention i syfte att öka den av fysiska aktivitetsnivån var enligt 

informanterna att integrera rörelsepauser under lektionstid. Enligt Mullender- Wijnsma et 

al. (2014) kan integrering av fysisk aktivitet i undervisningen förbättra prestation i 

läsförmåga och matematik hos skolbarn. I en rapport från Skolverket (2016b) där över 3000 

lärare skrivit tidsdagbok under ett dygn framkommer det att lärare har många 

arbetsuppgifter utöver själva undervisningen som tar av deras tid.  Skolverket menar i 

rapporten att en lärares primära uppgift är att undervisa samt utföra uppgifter direkt 



 

 

kopplade till undervisning, till exempel planering av lektionstid och rättning, för att säkra 

undervisningens kvalitet. I relation till detta kan tänkas att en lärare har många uppgifter att 

prioritera, varvid ingen av dessa är att öka barns fysiska aktivitetsnivå. En fysioterapeut 

däremot, som har rörelsefrämjande arbete som en huvuduppgift (Fysioterapeuterna, 2015), 

skulle kunna facilitera implementering av insatser som denna inom skolans verksamhet.   

Ett annat arbetsområde aktuellt för en fysioterapeut som informanterna berörde, var arbete 

med barn med speciella behov. En diagnos som ofta framhävdes var DCD. Diagnosen innebär 

en försenad motorik som påverkar den motoriska inlärningen och barnets vardagsaktiviteter. 

Den försenade motoriken kan bero på avvikande muskeltonus som kan resultera i nedsatt 

koordination, balans och anticipatorisk förmåga. Diagnosen kan antingen yttra sig som en 

“klumpig” motorik eller oförmåga att vara stilla (Myhr, 2015). Informanterna betonade 

betydelsen av att en skolfysioterpeut utför motoriska bedömningar, något som studien av 

Rivard et al. (2007), som visar på att lärare själva inte kan identifiera DCD-barn till fullo, 

styrker. Prevalensen för barn med DCD är 5-6% (Kirby & Sugden, 2013). I en omfattande, 

svensk studie från år 1999 rapporterades prevalens vara 7.5% hos 7-åringar (Kadesjö & 

Gillberg, 1999). Emellertid belyser litteratur att dessa barn inte alltid identifieras 

(Thambirajah, 2011) vilket samstämmer med informanternas uppfattningar om gråzonsbarn 

och barn med oidentifierade diagnoser. En möjlig förklaring till att dessa barn inte alltid 

uppmärksammas kan vara en okunskap om diagnosen bland pediatriker och allmänläkare 

vilket bland annat rapporteras i en undersökning på amerikanska, kanadensiska och brittiska 

läkare (Harris, Mickelson & Zwicker, 2015). I enighet med denna forskning, kan det 

konstateras att det krävs åtgärder för att bemöta denna problematik. Thambirajah (2001) 

argumenterar för att medvetenheten om diagnosen behöver öka för att man ska kunna 

angripa den bristfälliga identifieringen av DCD-barn. En skolfysioterapeut med motoriska 

bedömningar som en viktig uppgift, skulle troligtvis ha god insikt i diagnosen. Då man i 

skolan även når alla barn, och inte bara de med uttalade problem som söker sig till vården, 

föreslår att detta ger möjligheter till att fånga upp fler barn med DCD.  

Vidare uttryckte informanterna att en skolfysioterapeut skulle kunna erbjuda barn med 

nedsatt motorik extra träning, men även anpassa redan befintliga aktiviteter utefter barnens 

behov, till exempel på idrotten. Specifik motorikträning, i jämförelse med ingen 

motorikträning, har visat på goda förbättringar hos barn med nedsatt motorik i allmänhet 

(Ericsson & Karlsson, 2012) och barn med DCD i synnerhet (Smits-Engelsman et al., 2013). 

Informanterna angav att behovet av en skolfysioterapeut som håller i detta är stort då 

idrottslektioner inte ersätter motorikträning, ett påstående som kan stärkas av resultaten i 

Ericsson & Karlssons studie (2012).  

För barn med nedsatt motorik, andra funktionsnedsättningar eller diagnoser, framförde 

informanterna även att en skolfysioterapeut skulle kunna ha en viktig roll genom att agera 

länk mellan sjukvården och skolan. En rapport av Rowland, Fragala-Pinkham, Miles & O’Neil 

(2015) behandlar detta ämne och åsyftar till att det är särskilt viktigt att fysioterapeuter med 

pediatrisk kompetens hjälper skolbarn med olika nedsättningar för att främja deras fysiska 

aktivitetsnivå. Detta kunde förslagsvis ske genom just information till både elever och 

skolpersonal, men även anpassning av till exempel raster och skolidrotten i samråd med 

fysioterapeut (Rowland et al., 2015). 



 

 

Skolidrotten var något som informanterna ansåg att en skolfysioterapeut skulle kunna stötta 

barn i. De menade att barn med diagnoser eller nedsättningar inte alltid vill vara med på 

skolidrotten därför att de kände sig annorlunda och kunde tycka den var tråkig eftersom de 

upplevde sig dåliga på det. Att barn inte tror sig klara av en viss aktivitet och därmed 

undviker den kan kopplas till self-efficacy (Bandura, 1989). Det vill säga, tror barnet att 

denne kan klara av en viss aktivitet är benägenheten att utföra aktiviteten större än om denne 

upplever att aktiviteten är omöjlig att utföra. Likaså påverkas motivationsnivån, exempelvis 

inför att delta på skolidrotten, av vad man har för utfallsförväntningar, ett begrepp väldigt 

nära self-efficacy (Denison & Åsenlöf, 2012). I en studie av Kane et al. (2013) testades 

hypoteser om sambandet mellan self-efficacy och fysisk aktivitet på skolbarn i 

grundskoleålder. Utifrån resultatet menade författarna på att det fanns visst belägg för en 

positiv korrelation mellan skattningen av self-efficacy efter aktivitet och barnens nöje efter 

aktivitet. De menade även på att både self-efficacy före och efter aktivitet korrelerar med 

antalet varv i det valda programmet PACER. PACER är ett inspelat träningsprogram som 

med hjälp av såväl musik och instruktionsvideo som auditiva instruktioner uppmuntrar 

barnen till att springa i olika takter där varvantalet (antal varv runt en viss sträcka) räknas. I 

en annan studie av Gao, Lochbaum och Podlog (2011) fann man dock att grundskoleelevers 

self-efficacy generellt hade en positiv korrelation med fysisk aktivitet där graden av self-

efficacy signifikant kunde förutspå graden av fysisk aktivitet genom deltagande på 

skolidrotten. Dessa studier föreslår att ett arbete med att höja self-efficacy hos elever skulle 

kunna vara ett verktyg för en skolfysioterapeut att använda för att öka den fysiska 

aktivitetsnivån på skolan, inte minst hos barn med diagnoser och ohälsa som inte gärna vill 

delta i skolidrotten. Enligt Bandura & Adams (1977) har en individs self-efficacy även visat 

sig vara en stark prediktor för huruvida individen genomför en beteendeförändring eller ej, 

vilket också förstärker syftet med att tillämpa åtgärder för att öka self-efficacyn i syfte att 

påverka elevernas hälsa. 

Informanterna belyste även att barn med avvikande kropp eller beteende ofta är oroliga för 

hur omgivningen uppfattar dem, vilket kan leda till ett undvikandebeteende i situationer som 

kräver till exempel fysisk prestation. Detta kan också kopplas till socialkognitiv teori 

(Bandura, 1989) och visar återigen betydelsen som omgivningen har på individen. Bejerot & 

Humble (2013) kom i deras studie även fram till att nedsatt grovmotorik utgör en riskfaktor 

för mobbning. Informanternas förslag på åtgärder i form av information till vuxna för att 

minska oförstående för diagnosen skulle därför också kunna vara aktuell för andra elever. 

Även genom, som informanterna föreslagit, motorikträning, skulle en skolfysioterapeut 

kunna jobba mot att minska de motoriska avvikelserna och därmed troligtvis kunna bidra till 

att minska risken för mobbning hos denna grupp med barn.  

Informanterna belyste problematiken där utformningen av lektioner, såsom inomhusmiljön 

kan missgynna skolbarns hälsa. Detta genom bland annat långa perioder av stillasittande och 

att miljön inte stimulerar till rörelse.. Informanterna menade att stillasittandet (beteende) 

kan medföra nedsatt kognition och koncentrationssvårigheter (individ) men även att de 

möbler barnen sitter vid (omgivning) också kan medföra negativa konsekvenser för deras 

hälsa. Informanterna uppgav att det inte var ovanligt att de träffade barn som sitter med 

dålig hållning, sitter snett eller sitter och spänner sig under lektionerna. Detta ansåg de 

kunde leda till spänningshuvudvärk, muskelsmärta och andra kroppsliga besvär. Orsaken till 



 

 

detta uppgavs vara att skolmöblerna inte upprätthåller en bra standard avseende ergonomi 

och inte är anpassningsbara efter personen som använder dem. Informanterna menade 

därför att utformning av skolmiljön i samråd med en skolfysioterapeut skulle kunna gynna 

skolbarnens hälsa. Enligt en litteraturöversikt om biomekaniken vid sittande position 

(Harrison et al., 1999) kan man reglera påfrestningen på muskler, diskar och leder utifrån en 

stols vinklar, höjd, dyna och huruvida stolen har armstöd eller ej. Detta stärker 

informanternas åsikter om att en skolfysioterapeut hade kunnat påverka barns hälsa genom 

att vara involverad i till exempel beställning av skolmöbler. Däremot behöver det 

nödvändigtvis inte vara en fysioterapeuts arbetsuppgift att adressera ergonomiska frågor 

inom skolans organisation.  Även andra medicinska professioner som vidareutbildat sig inom 

ergonomi är också kvalificerade (Framtidsutveckling, u.å.). En fysioterapeut kan dock enligt 

Fysioterapeuterna (2016b) arbeta med ergonomi både på individ-, grupp- och 

organisationsnivå vilket föreslår att en skolfysioterapeut hade kunnat påverka barns hälsa 

genom att ansvara för beställning och anpassning av skolmöbler.  

Faktorer i utomhusmiljön framkom också kunna påverka barns hälsa. Informanterna 

betonade betydelsen av en bra och rörelsefrämjande miljö med adekvat utrustning som är 

tilltalande för barn av alla åldrar. I en studie av Van Kann et al. (2016) kom man fram till att 

en välutformad skolgård med rörelsestimulerande utrustning leder till minskad tid i 

stillasittande och ökad fysisk aktivitetsnivå på raster hos barn 8-11 år. Black, Menzel & 

Bungum (2015) påvisar även i sin studie att en välplanerad skolgård är något som, utöver 

skolidrotten, kan bidra till att barn når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. I en 

tredje studie (Caro et al. 2016) fick skolbarn agera medforskare och diskutera sina skolgårdar 

i syfte att öka den fysiska aktivitetsnivån på rasten. Barnen som deltog menade att en rolig, 

lekfull skolgård som främjade kompisumgänge och hade en variation av utrustning var att 

föredra. Även säkerhet, regler och vuxennärvaro togs upp som viktiga för barnen. 

Konklusionen av studien var att barnens åsikter om sin egen skolgård och dess utformning 

kan vara viktiga attribut till att öka den fysiska aktivitetsnivån och inte bör överses. Vuxnas 

betydelse ute på skolgården är även något som informanterna tar upp som viktigt. Det som 

främst diskuteras är vikten av att föregå med gott exempel för fysisk aktivitet. Det har visats 

att lärare som stöttar till fysisk aktivitet under rasterna genererar i mer fysisk aktivitet hos 

barnen som är ute (Van Kann et al., 2016).  

6.3 Metoddiskussion  
Eftersom arbetet syftade till att undersöka informanternas uppfattningar valdes en kvalitativ 

design. Då en kvalitativ design ger ett bredare spektrum av varje informants uppfattningar, 

åsikter och upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), ansågs designen vara 

lämpad för denna studie. Denna metod gav även möjligheter till att komplettera med 

följdfrågor vilket innebar att informationen kunde tydliggöras och därmed underlätta 

dataanalysen. Hade en kvantitativ design valts hade forskningsfrågan blivit svårare att 

besvara, då den ansågs vara väldigt bred och komplex.  



 

 

Författarna valde att tolka det transkriberade materialet utifrån en induktiv ansats 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), vilket innebär att materialet analyserades 

förutsättningslöst. Alternativet till detta hade varit att tolka materialet utifrån en deduktiv 

ansats, det vill säga att dataanalysen utförs utefter en i förväg framställd mall eller ett 

kodningsschema (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Detta kunde ha varit en värdefull 

ansats med hänsyn till den socialkognitiva teorin, då det hade underlättat tolkningen av 

materialet ur ett teoretiskt perspektiv. Detta eftersom att man i dataanalysen kunnat arbeta 

utefter en tydligt strukturerad mall som innefattar centrala begrepp i SCT. Då texterna var 

omfattande och belyste många olika aspekter, bortsett från den socialkognitiva teorin, valde 

ändå författarna att tolka texterna utifrån en induktiv ansats och endast diskutera texten i 

relation till SCT. Den induktiva ansatsen var värdefull då det gav författarna möjlighet att 

tolka och analysera materialet fritt, utan att behöva förhålla sig till inom ramarna av en 

förbestämd mall. Detta medförde att resultatet blev oerhört brett med många olika 

infallsvinklar att diskutera. En deduktiv ansats hade förmodligen gett ett mer specifikt 

resultat som istället hade varit positiv i den bemärkelsen att det hade underlättat analysen 

och resultatdiskussionen. Detta då det redan initialt hade funnits tydliga och avgränsade 

kategorier, vilket dataanalysen hade behövt förhållas till. Troligtvis hade även frågorna i 

intervjuguiden varit mer specifika ifall det fanns en tydlig struktur för hur dataanalysen 

skulle utföras.  

Studiens population var pediatriskt verksamma fysioterapeuter som dagligen kommer i 

kontakt med barn med ohälsa där det kräver att detta behandlas. Författarna ansåg därför att 

pediatriskt verksamma fysioterapeuter bör ha åsikter om hur en fysioterapeut generellt kan 

påverka barns hälsa. Ytterligare ett skäl till att detta urval representerar studiens population 

istället för skolfysioterapeuter, vilket initialt var en tanke, är för att det finns väldigt få 

verksamma skolfysioterapeuter (Fysioterapeuterna, u.å.). Pediatriskt verksamma 

fysioterapeuter arbetar med barn i skolåldern, trots att de inte befinner sig i skolmiljön, och 

ansågs därför vara närmast tillhands. En tidig tanke i urvalsprocessen var att intervjua 

primärvårdsfysioterapeuter. Dock valdes detta bort på grund av att en primärvårdsterapeut 

inte enbart arbetar med barn (Lindberg, 2013) och att det därmed kan tänkas att de har 

mindre klinisk erfarenhet av barn. Något man behöver ha i åtanke med avseende på 

populationen är att de pediatriskt verksamma fysioterapeuterna endast träffar barn med 

ohälsa som redan bedömts vara i behov av fysioterapeutiska insatser. Därmed kan det tänkas 

att informanterna uppfattar möjligheterna till att påverka barns hälsa större, än om man 

hade valt att intervjua en annan population. Att pediatriska fysioterapeuter träffar så många 

sjuka barn skulle också kunna ge en vinklad bild av att skolbarns hälsa är sämre än vad den 

faktiskt är. Det kan dock tänkas att detta hade gett en större påverkan på resultatet innan 

syftet reviderades. Detta då det nuvarande syftet endast undersöker skolfysioterapeuters 

möjligheter att påverka hälsan och därmed inte kräver en större uppfattning om hur 

grundhälsan bland barnen ser ut. 

Studien hade ett ändamålsenligt snöbollsurval (Biernacki & Waldorf, 1981) då en av 

informanterna kontaktades på grund av sin kunskap och erfarenhet av arbete med barn. 

Informanten rekommenderade sedan ytterligare informanter som denne ansåg hade relevant 

kompetens utifrån studiens syfte (Denscombe, 2014). Då den först tillfrågade informanten 

hade stor erfarenhet inom pediatriken, ansågs det vara en trygghet att bli hänvisad till andra 



 

 

informanter som denne ansåg besitta adekvat kunskap om ämnet. Eftersom informanterna 

hade sakenlig kompetens ökar studiens giltighet. En analys av resultatets giltighet innebär en 

analys av hur sanningsenligt resultatet är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ett 

resultat anses giltigt när det belyser de särdrag som är representativa för det man undersöker 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Med överförbarhet menas till vilken utsträckning man kan överföra resultatet till andra 

grupper eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att påverka studiens 

överförbarhet, och även giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), hade författarna 

som ambition att informanterna skulle vara verksamma i olika delar av Sverige. Detta i syfte 

att få en representativ bild av pediatriskt verksamma fysioterapeuters synpunkter på 

skolfysioterapeuter ur ett större perspektiv. Två av informanterna var från samma region, 

men utöver detta fanns en geografisk spridning. Informanterna arbetar även med olika typer 

av hälsoproblem och med barnen på olika sätt. Detta skulle kunna innebära att 

informanterna inte delar samma upplevelser och har liknande attityder för att de befinner sig 

på samma arbetsplats och medför, förutom en ökad överförbarhet och giltighet, ett mer 

nyanserat resultat. Däremot behöver man ta hänsyn till att urvalsmetoden skulle kunna 

utgöra en risk för minskad överförbarhet, eftersom att denna metod förutsätter att den först 

tillfrågade informanten har någon form av koppling till de andra. Författarna spekulerar att 

den först tillfrågad informanten i ett snöbollsurval förmodligen anger andra informanter som 

denne identifierar sig med, exempelvis på grund av att man arbetar på liknande sätt eller har 

liknande åsikter. Detta skulle kunna påverka överförbarheten, om uppfattningar av 

avvikande karaktär faller bort på grund av ett för ensidigt urval.  

Intervjuguiden arbetades fram tidigt i forskningsprocessen och har varit densamma under 

alla intervjuer. Frågorna som ställdes var tänkta att besvara det första syftet, vilket var 

pediatriskt verksamma fysioterapeuters uppfattningar om ändamålsenligheten med 

skolfysioterapeuter. Syftet modifierades sedan inför dataanalysen. Det nya syftet blev då att 

undersöka pediatriskt verksamma fysioterapeuters uppfattningar om skolfysioterapeuters 

möjligheter till att påverka grundskolebarns hälsa. Denna avsmalning av syftet innebär att 

intervjuguiden kan upplevas vara väldigt bred och vissa frågor irrelevanta i förhållande till 

syftet. Exempel på sådana frågor är “vilka personliga egenskaper och fysioterapeutiska 

kompetenser anser du behövs för att som fysioterapeut arbeta med barn?” och “varför tror du 

att fler fysioterapeuter inte arbetar inom elevhälsan?”. Frågor som handlar om barns hälsa 

och deras hälsobeteenden svarar inte direkt mot syftet men ansågs ändå vara viktiga även i 

den senaste dataanalysen som grundar sig i det nya syftet. Detta eftersom svaren som 

frågorna genererade utgjorde motiv till varför man bör arbeta med barn vilket direkt var 

kopplat till hur arbetet kan se ut.  

Eftersom det ursprungliga syftet var att undersöka behovet av skolfysioterapeuter var tanken 

att utforska tänkbara arbetsområden för en fysioterapeut, men även varför antalet 

skolfysioterapeuter kan tänkas minska. Detta innebär att det initialt var tänkt att både 

möjligheter såväl som hinder för det fysioterapeutiska arbetet skulle undersökas. Då syftet 

senare behövde revideras valdes materialet som beskriver skolfysioterapeuters möjligheter 

till att påverka skolbarns hälsa, eftersom det framförallt var detta som betonades under 

intervjuerna.  



 

 

Enskilda intervjuer, i motsats till fokusgruppsintervju (Holloway & Wheeler, 2010), hölls 

med informanterna då det upplevdes enklast med hänsyn till att intervjuerna skulle hållas via 

videosamtal samt att författarna inte ansåg sig besitta tillräckligt mycket kompetens för att 

leda dessa typer av intervjuer. Att inte ha kunskap om fokusgruppsintervjuer är något som 

Holloway & Wheeler (2010) anser minskar tillförlitligheten. Vid gruppintervjuer kan 

informanterna interagera och influera varandras åsikter och svar, vilket kan ge ett annat 

resultat än om informanten intervjuas enskilt. Att intervjuerna skedde genom videosamtal, 

till skillnad från alternativet telefonsamtal, ser författarna som fördelaktigt för intervjuerna 

då författarna hade möjlighet att avläsa informanternas känslouttryck. Genom att avläsa 

känslouttrycken, i form av till exempel minspel och kroppsspråk, kunde författarna anpassa 

följdfrågor och liknande därefter. De budskap som förmedlades i form av sina åsikter 

förstärktes därmed, vilket författarna kunde nyttja i analysprocessen. Bägge författarna var 

närvarande vid varje intervju men agerade frågeställare vid tre intervjuer vardera, vilket 

minskar tillförlitligheten (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002). Detta på grund av 

att intervjuarens personlighetsdrag, interaktion med respektive informant samt hur frågor 

ställdes och besvarades kan ha varit olika beroende på vem som höll i intervjun, och därmed 

kan ha påverkat resultatet. Intervjuerna utgick dock från samma intervjuguide vilket talar för 

att intervjuerna ändå på många sätt blev lika och kan tänka sig stärka tillförlitligheten.  

Begreppet delaktighet inom kvalitativ metodik syftar till författarens deltagande roll i 

intervjun och som medskapare av texten. Detta innebär att författaren i en kvalitativ studie 

inte kan vara helt distanserad från det som ämnas studeras (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Författarna var medvetna om att deras delaktighetsnivå samt 

förförståelse utgjorde en risk för att påverka resultatet. Frågorna som ställdes under 

intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide där man tilläts ställa följdfrågor, 

men följdfrågorna var få till antalet i syfte att minska författarnas delaktighetsnivå. De sex 

frågorna i intervjuguiden var alla öppna för att ge möjlighet till mer omfattande och 

djupgående svar. För att undvika att påverka svaren var frågorna heller inte av ledande 

karaktär. Då informanterna var fysioterapeuter och därmed verksamma inom samma 

område som författarna studerar kan detta ha påverkat författarnas delaktighet i studien. 

Under intervjuerna kände författarna därför en viss samhörighet till informanterna. Även 

informanterna tolkades uppleva det på liknande sätt. Detta kunde exempelvis yttra sig genom 

att informanterna refererade till fysioterapeuter som “vi”. I samtalet kunde det även 

förekomma att informanterna refererade till författarnas framtida roller som fysioterapeuter. 

Författarna hade även en viss förförståelse för det informanterna delgav, vilket resulterade i 

att författarna under intervjuerna ofta höll med informanterna. Detta kan ha uppmuntrat 

informanterna att fortsätta på samma spår när de exempelvis återberättade något det erfarit. 

Resultatet hade därmed kunnat se annorlunda ut om författarna i större utsträckning inte 

höll med om och ifrågasatte informanternas åsikter, vilket eventuellt kunnat resultera i att 

informanterna motiverade och utvecklade sina åsikter mer och att samtalen tog en annan 

vändning. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att det dock kan ha varit positivt för resultatet 

med känsla av samhörighet om det innebar att informanterna hade en större benägenhet att 

dela med sig av informationen för att de uppmuntrades till att fortsätta prata. 

Vem eller vilka som utför transkriberingen kan minska eller öka arbetets tillförlitlighet 

(Malterud, 2009). Tillförlitlighet innebär att författaren ger stöd åt sina synpunkter under 



 

 

hela forskningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Tillförlitligheten i denna 

studie kan tänkas öka av att författarna utförde både intervjuer och innehållsanalys, vilket 

kan vara viktigt eftersom tolkningen av resultat är en process som påbörjas redan vid 

datainsamlingen och intervjun (Trost, 2005). Det faktum att författarna, som båda 

medverkar i analys av materialet, är två bidrar också till resultatets tillförlitlighet (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012).  

Lundman & Hällgren (2012) menar att en kvalitativ analys alltid innehåller en viss grad av 

grad av abstraktion och tolkning för att resultatet ska bli meningsfullt och förståeligt. Vidare 

beskriver de hur en genomgående manifest analys riskerar att förlora känslan för helheten, 

medan en latent analys kan medföra svårigheter att utveckla bärkraftiga kategorier. I 

dataanalysen var de meningsbärande och kondenserade enheterna textnära och bedömdes 

därför som manifesta (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), medan kodningen och 

kategorierna kunde innehålla viss tolkning.  När den meningsbärande enheten tagits ur sin 

kontext kunde det innebära att den ibland blev otydlig vilket krävde viss tolkning utifrån vad 

som sagts i anslutning till den meningsbärande enheten. Likaså kunde informanterna 

stundvis diskutera fler olika aspekter samtidigt, vilket författarna förstod utifrån samtalets 

karaktär. Detta innebär att författarna kunde analysera det som sades, men att en 

utomstående möjligtvis i vissa fall skulle kunna haft svårigheter med att förstå de 

meningsbärande eller kondenserade enheterna.  

För att öka resultatets giltighet analyserade och granskade författarna vid flera tillfällen 

kategorierna som tagits fram genom dataanalysen. Författarna hade även externa källor i 

form av handledare och kurskamrater som såg över analysen och gav återkoppling på arbetet. 

Dock har den reviderade versionen av studien inte granskats i samma omfattning som den 

seminarieversionen, vilket kan tänkas vara en nackdel med studien.  

Inom kvalitativ tradition utgår man ifrån att verkligheten är subjektiv och beroende av 

betraktaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Detta innebär att resultatet återspeglar 

informanternas tankar, uppfattningar och upplevelser. En svaghet med studien är att den 

endast visar på några enstaka fysioterapeuters uppfattningar. Detta innebär att den inte är 

generaliserbar. För att adressera detta har författarna diskuterat alternativa metoder för att 

besvara forskningsfrågan. Ett förslag på en följdstudie som kan involvera många fler 

fysioterapeuter i hela Sverige är en kvantitativ enkätstudie. En sådan studie kan ge 

förutsättningar för generaliserbarhet, men ger vanligtvis inte lika bred information från varje 

enskild informant som i en kvalitativ intervjustudie (Backman, 2016). Därför anser 

författarna att en sådan undersökning skulle vara lämplig som en kompletterande 

uppföljande studie.  

En svaghet med denna studie är att syftet tidigare var för brett, och att det inte gick att 

besvara det inom ramarna för uppsatsens omfattning (Mälardalens högskola, 2016). Då 

intervjuguiden formulerades utefter det första syftet var frågorna också breda vilket 

genererade svårigheter i att hitta en struktur i materialet. Till exempel försvårades 

dataanalysen då många kondenserade enheter var långa och hade flera innebörder. Efter den 

slutgiltiga revideringen av syftet blev det enklare att hitta en struktur i materialet. Ett 

problem som uppstod då var dock att intervjuguiden upplevdes bristfällig på grund av att 



 

 

många frågor inte längre var relevanta för syftet. Information hur detta kan tänkas påverka 

tillförlitligheten eller giltigheten har inte kunnat hittas. Författarna spekulerar att både 

tillförlitlighet och giltighet har minskat då informationen som framkommit i intervjuerna har 

kunnat presenteras på olika sätt för att svara till olika syften. Däremot kan omarbetningen av 

studien varit positiv i den bemärkelsen att författarna fått en djupare förståelse för 

materialet.  

6.4 Etikdiskussion  
Orb et al. (2001) framför att etiska dilemman eller problem som uppkommer alltid bör 

rapporteras för att kunna adresseras, diskuteras och initiera insatser för att förhindra 

framtida liknande dilemman. Ett etiskt dilemma kan exempelvis vara att informanterna ställs 

inför moraliska ställningstaganden (Dychawy Rosner, 2015). Inga etiska dilemman upplevs 

ha uppstått under forskningsprocessen i denna undersökning. 

Informanterna kontaktades via telefon och bekräftade deltagande - innan de erhållit 

informationsbrevet. I samtalet diskuterades inte konfidentialiteten med informanterna, 

vilket innebar att de accepterade att medverka i examensarbetet innan de informerats om de 

etiska aspekterna. Detta misstänker författarna kan vara etiskt inkorrekt, men att det under 

telefonsamtalet föll sig naturligt att inte ta upp detta. I efterhand spekulerar författarna kring 

att detta kan tänkas bero på att informanterna alla var fysioterapeuter, och därför omedvetet 

antogs vara någorlunda insatta i forskningsprocessen. Det hade förmodligen upplevts mer 

självklart att detta understryks vid första kontakten med informanterna, ifall studiens 

population varit annorlunda. Likaså kan det tänkas att en person som inte är insatt i 

forskningsprocessen själv hade ställt frågor kring konfidentialitet och anonymitet ifall detta 

inte togs upp av författaren.  

Det är som utförare av en kvalitativ studie viktigt att ta hänsyn till att historier som berättas 

och minnen som återupplevs under intervju kan påverka informanten (Eide & Kahn, 2008). 

Då ämnet, vilket intervjuerna kretsade kring, inte handlade om att informanterna skulle 

delge personlig eller känslig information, väcktes, enligt författarnas tolkning, inte starka 

känslomässiga reaktioner. Däremot hade alla informanter starka åsikter och uppfattningar 

angående ämnet och en vilja att öppet dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser.  

Då intervjuerna utfördes via videosamtal fanns det andra etiska dilemman att ta hänsyn till 

än vid fysiska intervjuer. Författarna befann sig inte i samma rum som informanterna, vilket 

för informanterna kunde ha medfört en viss osäkerhet i huruvida intervjun skedde under 

korrekta former. Detta då dessa var omedvetna om den miljö författarna utförde intervjun i 

då de endast såg en liten del av den på bild. För att inge ökad trygghet hos informanterna, 

samt visa på uppfylld konfidentialitet uppvisade författarna den fysiska miljön genom att 

filma runt i rummet innan intervjun påbörjas.  



 

 

7 SLUTSATS  

Att införa skolfysioterapeuter i elevhälsan skulle kunna ge möjligheter till att påverka 

skolbarns hälsa i många avseenden på grund av ett omfattande arbete på både grupp- och 

individnivå. En fysioterapeut, med sin yrkesspecifika kompetens, kan arbeta mot både vuxna, 

barn och barnens föräldrar på skolan för att främja aktivitet samt inspirera till sundare 

levnadsvanor. Fysioterapeuten kan delvis tänkas arbeta förebyggande med alla barn, men 

även identifiera och bemöta barn med olika funktionsnedsättningar och ohälsa. Även 

skolmiljön och anpassning av denna för att främja rörelseglädje och god ergonomi hade varit 

aktuella arbetsområden för att gynna skolbarns hälsa. Den socialkognitiva teorin kan bidra 

med att belysa faktorer i skolan som påverkar barns hälsa genom att ge möjliga förklaringar 

till hur hälsobeteenden uppkommer och upprätthålls. Då informanterna uttryckte att barns 

hälsa påverkas till stor del av omgivningen och egna förutsättningar kan det därmed tänkas 

att man kan nyttja de olika bestämmelsefaktorerna som ger upphov till ett visst 

hälsobeteenden i det hälsofrämjande arbetet. Då fysioterapi inom skolans verksamhet är 

dåligt utforskat krävs mer forskning på hur skolfysioterapeuter kan påverka skolbarns hälsa, 

såväl som forskning där beteendemedicinska tillämpningar såsom socialkognitiv teori 

beprövats. Denna studie visar endast på vad pediatriskt verksamma fysioterapeuter anser om 

ämnet vilket även talar för att mer forskning, i form av andra populationers uppfattningar, 

behövs. 
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BILAGA A  

INTERVJUGUIDE 
• Hur ser du på skolbarns/skolungdomars hälsa utifrån de erfarenheter du bär med dig 

och de patienter du möter i din vardag? 
 

• På vilket sätt tror du att barn och ungdomars *hälsobeteenden påverkas av: 
a) individfaktorer (fysiska och psykologiska), exempelvis fysik och kognition   
b) deras fysiska omgivning, exempelvis skolmiljön  

c) deras sociala omgivning, exempelvis kompiskretsar och lärare    

 

• Vilka personliga egenskaper och fysioterapeutiska kompetenser anser du behövs för 

att som fysioterapeut arbeta med barn?  

 

• Kan du berätta för mig vilka problem du stöter på hos barn och ungdomar som 

eventuellt skulle vara aktuella för en skolfysioterapeut att arbeta med?  
o Om dessa inte nämns tas de upp för vidare diskussion: psykosomatiska 

besvär, övervikt, dålig kroppsbild, inaktivitet.  

 
• På vilket sätt tror du att en skolfysioterapeut skulle kunna bidra till elevhälsoarbetet i 

grundskolan? 

 
• Varför tror du att fler fysioterapeuter inte arbetar inom elevhälsan? 

Tänkbara följdfrågor på ovanstående frågor:  

• Kan du berätta mer? 

• Vad anser du om detta?  

• Hur tänker du kring detta?  

 

 

 

 

 

* Ett hälsobeteende definieras som ett hälsoskadligt beteende, exempelvis inaktivitet och frosseri, eller ett 
hälsoförebyggande beteende, exempelvis fysisk aktivitet och god kosthållning (Ogden, 2012). 

 



 

 

 

BILAGA B  

INFORMATIONSBREV  
 

Förfrågan om medverkande i en kvalitativ intervjustudie för examensarbete inom fysioterapi, 

Mälardalens högskola.  

Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters uppfattningar av ändamålsenligheten 

med fysioterapeuter i grundskolans skolhälsovård. Begreppet ändamålsenlighet syftar till hur 

en skolfysioterapeut skulle kunna främja elevers hälsa. Du tillfrågas därför att du arbetar 

inom pediatriken.  

Deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta ditt 

medverkande utan motivering.  

Studiens praktiska genomförande: 

Intervjun utförs vid ett tillfälle via Skype eller telefon, då författarna hoppas kunna rekrytera 

fysioterapeuter från olika orter. Intervjun kommer att pågå ca 60 minuter. Att delta i studien 

innebär inga stora risker för dig. Frågor som rör din uppfattning om ändamålsenligheten 

med skolfysioterapeuter kommer ställas där du behöver kunna dela med dig av dina 

kunskaper och erfarenheter om ämnet. Samtalet kommer att transkriberas för att sedan 

analyseras. Intervjun kommer att spelas in på en diktafon, vilket Du godkänner vid bekräftat 

deltagande.  

Konfidentialitet:  

I arbetet kommer allt insamlat material att avidentifieras, d.v.s. namn på personer och 

platser tas bort. Inga enskilda deltagare eller platser kommer att kunna identifieras i studien. 

Allt material förvaras oåtkomligt för utomstående och kommer heller inte att spridas vidare. 

Den färdiga studien kommer att publiceras som ett examensarbete på sökportalen diva via 

Mälardalens högskola.  

Ansvariga:  
 

Författare     Författare   

Carol Levacic   Michaela Funnell   

0700-909590  0737-004328   

clc14001@student.mdh.se   msl13001@student.mdh.se  

Handledare: 

Ann- Christin Johansson  

021-107327 

annchristin.johansson@mdh.se
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