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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Elevers fysiska aktivitet minskar i relation till ökad skärmtid. WHO:s
rekommendation för barn och ungdomars fysiska aktivitet är 60 minuter per dag. Rasterna
spenderas ofta framför skärmar istället för att vara fysiskt aktiva. Skolsköterskor är
verksamma inom elevhälsan som ska verka hälsofrämjande för elever och deras hälsa. Elever
önskar själva ha hälsosamma vanor och ser hälsosamtalen med skolsköterskor som ett
tillfälle där de har möjlighet att öka sin kunskap och få stöd. Self-efficacy, interpersonella
influenser och situationsbundna influenser är betydelsefulla aspekter för elevers fysiska
aktivitet. Syfte: Att beskriva skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete gällande
elevers fysiska aktivitet. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv deskriptiv ansats
genomfördes med 11 skolsköterskor och analyserades genom en innehållsanalys. Resultat:
Skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete gällande elevers fysiska aktivitet
handlar om att hantera hinder och möjligheter för elevers fysiska aktivitet. Detta beskrivs
som: Att utmanas i sin roll och Att söka samarbetspartners. Slutsats: Skolsköterskor erfar
att främja elevers fysiska aktivitet handlar om att hantera hinder och möjligheter för det.
Kunskapsutveckling avseende skolsköterskors arbete med att främja elevers fysiska aktivitet
kan bidra till utvecklingen av verktyg för att stödja detta arbete samt att utvecklingsområden
kan identifieras och belysas.
Nyckelord: Elevhälsa, Hälsa, Innehållsanalys, Kvalitativ, Vårdvetenskap

ABSTRACT
Background: Pupils physical activity decreases in relation to increased screen time. The
WHO`s recommendation for children and adolescent’s physical activity is 60 minutes per
day. The school breaks are often spent in front of the screens instead of being physically
active. School nurses are active in student health and work health promoting for students and
their health. Students wish to have healthy habits and see the health dialogues with school
nurses as an opportunity to increase their knowledge and obtain support. Self-efficacy,
interpersonal influences and situational influences are important aspects of pupil’s physical
activity. Aim: To describe the school nurse's experiences of health-promoting work
regarding pupils’ physical activity Method: A qualitative interview study with inductive
descriptive approach was completed with 11 school nurses and analyzed by a content analysis.
Results: School nurses' experiences of health-promoting work regarding pupil’s physical
activity include dealing with obstacles and opportunities for pupils’ physical activity. This is
described as: Being challenged in their role and seeking cooperation partners. Conclusion:
School nurses experience´s of promoting students' physical activity is about managing
obstacles and opportunities for it. The development of knowledge regarding school nurse's
work to promote student´s physical activity can contribute to develop tools to support this
work, and that development areas can be identified and highlighted.
Keywords: Caring science, Content Analysis, Health, Pupil Health, Qualitative,
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INLEDNING

Fysisk aktivitet har positiva effekter på människor i flera avseenden och påverkar deras hälsa.
Därför anses fysisk aktivitet vara betydelsefull i alla sammanhang som berör hälsa och
välbefinnande. Hälsosamma vanor som etableras i ung ålder kan påverka en person till att
bibehålla hälsosamma vanor i vuxen ålder. Statistik visar att barn och unga ökar sitt
stillasittande vilket har negativa effekter på hälsa. Under verksamhetsförlagd utbildning
[VFU] fanns möjlighet att som distriktssköterskestudenter få inblick i skolsköterskors arbete
som är en naturlig arbetsplats för arbete med barns och ungas hälsa. Skolsköterskor är
verksamma inom elevhälsan som ska bedriva hälsofrämjande arbete med avsikt att stärka
elevers delaktighet och tilltro till deras egen förmåga samt bidra till deras kunskap om vad
som är bra för den egna hälsan. Distriktssköterskeutbildningen lyfter hälsofrämjande arbete
som en betydelsefull aspekt i arbetet med människors hälsa. Intresse för skolsköterskors
erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande beträffande fysisk aktivitet väcktes. Kunskap om
skolsköterskors erfarenheter i det hälsofrämjande arbetet gällande elevers fysiska aktivitet
kan bidra till kunskapsutveckling inom området och vara betydelsefullt som vägledning för
riktade insatser inom elevhälsan.
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BAKGRUND

Avsnittet beskriver fysisk aktivitet, elevhälsa och skolsköterskors uppdrag samt
skolsköterskors hälsofrämjande arbete. Tre begrepp ur Penders (2011) hälsofrämjande
modell som teoretisk referensram och tidigare forskning gällande den hälsofrämjande
modellen presenteras också. Ett av begreppen är self-efficacy som betyder uppfattad
egenförmåga och relaterar till hur kapabel en person anser sig vara till att utföra någonting.
Det andra begreppet är interpersonella influenser och relaterar till andra personers inverkan
på en person. Det tredje begreppet är situationsbundna influenser och relaterar till hur bland
annat miljö och normer påverkar en person i den situation som t.ex. fysisk aktivitet ska
genomföras. Elever avser de som deltar i utbildning som lyder under skollagen med undantag
för barn i förskolan (SFS, 2010:800). I detta arbete används begreppet elever för barn och
ungdomar i grund- och gymnasieskola.

2.1 Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet omfattar all typ av kroppsrörelse som ger en ökad energiförbrukning och
innefattar kroppsrörelse på både skola, jobb och fritid i alla dess olika former (Statens
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beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Hälsofördelarna med fysisk
aktivitet är bl.a. att kondition, psykisk hälsa och inlärning förbättras, risken för övervikt och
risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar minskar (SBU, 2014).
WHO: s rekommendation gällande barn och ungdomar är minst 60 minuters daglig fysisk
aktivitet med måttlig till hög intensitet (Världshälsoorganisationen [WHO], 2010). Enligt
Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling [FYSS] (2016) innebär
måttlig intensitet att både puls och andning ökar till en viss del. Vid hög intensitet höjs puls
och andning avsevärt. Positiva effekter har visats på exempelvis kostvanor, psykiskt mående,
sömn, välbefinnande, prestation, att minska stillasittande och motverka stress hos personer
som regelbundet är fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet aktiverar belöningssystemet i hjärnan och
bidrar till att dessa ungdomar sällan börjar använda tobak eller droger (Delisle, Werch,
Wong, Bian & Weiler, 2010; Audrain-McGovern, Rodriguez, Cuevas & Sass, 2013). Tidigare
forskning bekräftar att fysisk aktivitet under skoldagen också påverkar elevers skolprestation
positivt (Bradley & Greene, 2013). En annan studie visar att barn och ungdomar spenderar
mycket av sin fritid stillasittande vid en skärm som exempelvis dator, TV, surfplatta eller
mobiltelefon vilket bidrar till en betydande ökning av en ohälsosam livsstil och har en
korrelation till minskad fysisk aktivitet (Solley & Lyttle, 2012).
Folkhälsomyndigheten (2014) visar att 10–15% av ungdomar i Sverige som är 15 år når upp
till WHO:s rekommendation av daglig fysisk aktivitet. Tidigare forskning visar att oavsett kön
är 36,6 – 49,3 % av elever i klass 3 – 6 fysiskt inaktiva på skolraster men att pojkar till en viss
grad är mer aktiva än flickor (Ridgers, Saint-Maurice, Welk, Siahpush & Huberty, 2011). Att
pojkar är mer aktiva på raster än flickor styrks av Solley och Lyttle (2012) som också visar på
att om skolgården är utrustad med lekställningar och dylikt så är barnen mer fysiskt aktiva i
jämförelse med skolgårdar med mindre utrustning. Däremot visar en annan studie att
skolsköterskor är bekymrade för pojkars fysiska aktivitet då de upplever att de har en
ohälsosam livsstil i större utsträckning än flickor. Studien visar att pojkar inte är fysiskt
aktiva, att de inte vistas ute och att de är vakna sent under skolveckan (Poutainen,
Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Laatikainen, 2015). En möjlighet att påverka barn och
ungdomars fysiska aktivitet är under skoltid då skolsköterskor kan utföra hälsofrämjande
arbete med elever.

2.2 Elevhälsa och skolsköterskors uppdrag
Elevhälsan, det som tidigare kallades skolhälsovård, bildades 2001 genom att
skolhälsovårdens och den särskilda elevvårdens insatser samt de specialpedagogiska
insatserna samlades med syfte att öka samverkan för det medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska arbetet. Elevhälsan är alltså den samlade kompetens,
där skolsköterskor ingår, som ska verka för elevers medicinska, fysiska, psykiska, sociala och
pedagogiska hälsa. Andra aktörer som kan ingå i elevhälsan är rektor, kurator, psykolog,
specialpedagog och annan kompetens (Socialstyrelsen, 2016). Vilka som ingår kan skilja sig
från kommun till kommun. Elevhälsans medicinska insats [EMI] utgörs av hälso- och
sjukvårdspersonal d.v.s. skolsköterskor och skolläkare, som erbjuder hälsobesök i olika
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årskurser med hälsokontroller och hälsosamtal. Insatser som skolsköterskor riktar till
enskild elev är i regel en hälso- och sjukvårdsinsats och faller då under Hälso- och
sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30), Patientlagen (SFS, 2014:821) och
Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). Målet med elevhälsan är att på ett förbyggande och
hälsofrämjande sätt skapa en positiv lärandemiljö för eleven och en hälsofrämjande
skolutveckling. När skolsköterskan arbetar hälsofrämjande eller förebyggande gällande
exempelvis fysisk aktivitet utgår arbetet från skollagen (SFS, 2010:800). Socialstyrelsen
(2016) framställer att det är värdefullt att skolsköterskor har folkhälsovetenskaplig
kompetens då förebyggande och hälsofrämjande arbete ibland utgörs på generell nivå och
räknas då inte som hälso- och sjukvård. Samarbete mellan skolsköterskor och andra
yrkesgrupper inom elevhälsa är en förutsättning för att nå målet då all personal inom
elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Hälsan har betydelse för
skolprestationen som i sin tur har betydelse för den upplevda hälsan (Socialstyrelsen &
Skolverket, 2016).
Skolsköterskor har två huvudsakliga uppgifter inom EMI. De har hälsoundersökningar och
vaccinationsverksamhet men ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att
främja fysisk hälsa och motverka psykisk ohälsa (Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk
sjuksköterskeförening, 2016). Skolsköterskor ska bedöma enskilda elevers fysiska hälsa
grundat på hälsokontroller och hälsosamtal, arbeta för elevers arbetsmiljö samt dokumentera
på ett korrekt och säkert sätt. Omvårdnad är det kunskapsområde som skolsköterskor
ansvarar för vilket innebär ansvar för bl.a. att identifiera förbättringsområden, säkerställa
god kvalitet i omvårdnad och arbeta för säker vård för elever. Skolsköterskor har också ett
professionellt ansvar för att leda och utforma omvårdnadsarbete utifrån bästa tillgängliga
kunskap samt leda, prioritera och samordna vårdarbete i team. Skolsköterskors arbete
grundar sig i omvårdnadsvetenskaplig kunskap och är en central del i mötet med elever och
deras familjer. Skolsköterskors förhållningssätt ska främja elevers delaktighet och jämlikhet
(Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016).

2.2.1 Skolsköterskors hälsofrämjande arbete
Hälsofrämjande omvårdnad är en del som utgör basen för skolsköterskors profession och
yrkesutövning vilket innebär att hälsofrämjande arbete ska utgå från att elever är kapabla till
hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom eller hälsotillstånd (Riksföreningen för
skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016).
Tidigare forskning visar att skolsköterskor uppfattar sin roll som varierande men att de har
svårt att leva upp till allt som ska rymmas i deras arbetsuppgifter. Skolsköterskor upplever
att de har en unik ställning som gör att de kan påverka barns, ungas och deras familjers hälsa
och välmående. De begränsas dock i detta arbete då arbetsbelastning och tidsbegränsning
leder till att de dagligen måste prioritera att göra det mest nödvändiga (Hoekstra, Young,
Eley, Hawking & McNulty, 2016). Vidare visar tidigare forskning att elever som undviker att
delta i skolidrotten i större utsträckning också har svårigheter i andra skolämnen, har sämre
psykiskt mående och besöker skolsköterskan mer frekvent (Abildsnes, Stea, Berntsen,
Omfjord & Rohde, 2015) vilket då kan vara ett tillfälle för skolsköterskor att fördjupa
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kontakten och relationen med dessa elever. Elever som frekvent besöker skolsköterskor visar
på ett behov av skolsköterskors tid och engagemang vilket kan utgöra ett problem i relation
till deras arbetsbelastning och tidsbegränsning.
Ett verktyg som skolsköterskor har i sitt hälsofrämjande arbete är hälsosamtalet. Tidigare
forskning visar att skolsköterskor kan ta tillvara det friska hos elever och använda det som en
resurs i arbetet mot de mål som satts upp i samförstånd. Elever kan göras delaktiga och
uppmuntras samt motiveras till hälsosamma levnadsvanor. Studier visar att skolsköterskor
använder sig av olika strategier i hälsosamtal med elever. Att etablera en förtroendefull
relation anses som en strategi för att få elever att prata öppet (Golsäter, Fast, Berman-Lind &
Enskär, 2015). Att relationen är betydelsefull bekräftas också av flera studier som visar att
skolsköterskor erfar relationen till elever som en betydande del i det hälsofrämjande arbetet
(Rising Holmström, Asplund & Kristiansen, 2013; Rising Holmström, Häggström &
Kristiansen, 2015). Tidigare forskning visar också att det egna förhållningssättet och den
egna attityden till arbetet och till eleverna anses betydelsefull för resultatet av det
hälsofrämjande arbetet. (Rising Holmström, Häggström & Kristiansen, 2015). Skolsköterskor
upplever dock svårigheter i att bedriva hälsofrämjande arbete då de känner att de står
ensamma med den uppgiften och erfar detta som en utmaning (Rising Holmström, Asplund
& Kristiansen, 2013). De efterfrågar utbildningar och kurser för att hålla kunskapen färsk
samt upplever att stöd från personer i bestämmandeposition såsom rektorn på skolan kan
möjliggöra eller försvåra det hälsofrämjande arbetet (Reuterswärd & Lagerström, 2010).
Samtidigt finns det tidigare forskning som visar att elever anser hälsosamtalen som
betydelsefulla om de har god kvalitet. Elever beskriver hälsosamtal med skolsköterskor som
en möjlighet till att få insikt och lära sig om hälsosamma levnadsvanor. När hälsosamtal
handlar om sådant som elever upplever relevant för dem känns det meningsfullt. Elever
beskriver att ett elevcentrerat hälsosamtal förutsätter att de är förberedda, känner sig
delaktiga, känner sig respekterade samt att deras egna önskningar och behov är det centrala.
Elever uppger att de vill ha hälsosamma vanor och att de är stolta över de hälsosamma vanor
de har. De uppger också att de kan känna oro kring att bli bedömda för att ha ohälsosamma
vanor (Golsäter, 2012). Enligt elever bör skolsköterskor vara stöttande och personliga i
samtal med elever. Skolsköterskor bör vara uppdaterade och ge information gällande
hälsosamma alternativ gällande kost och olika former av fysisk aktivitet. Skolsköterskor bör
enligt elever inte vara auktoritära eller ha en negativ framtoning i samtal om fysisk aktivitet
eftersom det då kan ha motsatt effekt (Loman, 2008).
För att öka fysisk aktivitet hos barn och ungdomar visar tidigare forskning på att vuxna som
vistas nära barnen under dagarna, så som föräldrar och skolpersonal, behöver stödja och
förespråka aktiviteter och hälsosamma levnadsvanor. Høstgaard Bonde, Bentsen och Lykke
Hindhede (2014) visar i sin studie att skolsköterskor betonar familjens betydelse i barn och
ungdomars hälsa. De erfar att om en beteendeförändring ska till så behöver föräldrar vara
delaktiga. Mäenpää, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2012) visar på samma resultat i sin studie
men också att skolsköterskor upplever interaktion med föräldrar som utmanande och att de
inte har den tid som krävs för att fördjupa samarbete med föräldrar.
I det hälsofrämjande arbetet visar sig samarbete med föräldrar vara utmanande för
skolsköterskor samtidigt som föräldrar har inverkan på elevers fysiska aktivitet. Tidigare
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forskning av Brindova et al. (2014) visar att föräldrar påverkar barns och ungdomars
skärmtid vilket tidigare nämnts ha betydelse för deras fysiska aktivitet. Föräldrar kan
begränsa barns skärmtid genom att dels tidsbegränsa den och dels inte titta på TV ihop med
barnen dagligen. I studien är den mest betydelsefulla faktorn för barn och ungdomars
skärmtid om de har TV eller dator i sitt sovrum vilket beslutas av föräldrar. En studie av
Smith et al. (2010) visar att föräldrars self-efficacy och upplevda hinder är betydande
faktorer för barn och ungdomars fysiska aktivitet och skärmtid. Föräldrar med låg selfefficacy associeras med överdriven skärmtid hos barn i alla åldrar i studien. Detta bekräftas i
tidigare forskning av Faigenbaum, Gipson-Jones & Myer (2012) där det också framkommer
att föräldrar kan behöva riktlinjer kring begränsande av skärmtid vilket kan visa sig vara
särskilt fördelaktigt för de barn som behöver öka sin dagliga fysiska aktivitet och utgöra en
utmaning för skolsköterskor. En annan studie påvisar att hög self-efficacy hos barn och
ungdomar själva är positivt associerad med fysisk aktivitet samt om föräldrar själva är fysiskt
aktiva (Lu et al., 2017).

2.3 Teoretisk referensram
Elever är kapabla och har förmåga att göra beteendeförändring. I skolsköterskors uppdrag
ingår också att stärka elevers tilltro till den egna förmågan (Riksföreningen för
skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Detta kan belysas med hjälp av
begreppet self-efficacy (Pender, Murdaugh & Parsons, 2011). Andra betydelsefulla faktorer
för elevers fysiska aktivitet är inverkan från personer i elevers närhet och miljömässiga
aspekter vilket kan relateras till begreppen interpersonella influenser och situationsbundna
influenser (Pender et al., 2011).
Self-efficacy- Handlar om bedömning av den egna kapaciteten att organisera och genomföra
hälsofrämjande beteenden. Hur en person uppfattar sin egenförmåga påverkar hur denne
uppfattar hinder för att förändra beteenden d.v.s. ju mer uppfattad egenförmåga en person
har desto mindre upplevda hinder till beteendeförändringen (Pender et al., 2011).
Interpersonella influenser- Syftar till tankemönster gällande andras beteenden, övertygelser
och attityder och hur dessa inverkar på personen. Interpersonella influenser inkluderar även
socialt stöd, normer och att imitera andras beteenden. Huvudkällor för dessa influenser är
familj, vänner och vårdpersonal (Pender et al., 2011).
Situationsbundna influenser- Handlar om personliga uppfattningar och tankemönster i olika
situationer eller sammanhang som kan främja eller hindra hälsobeteenden.
Situationsbundna influenser inkluderar uppfattningar som personen har gällande
möjligheter, krav och miljömässiga aspekter gällande den plats som är aktuell.
Situationsbundna influenser kan ha direkt eller indirekt påverkan på hälsofrämjande
beteende. En beteendeförändring startar med ett beslut om att satsa på en förändring
förutsatt att det inte finns andra krav som krockar med förändringen, t.ex. att förändringen
innebär att tid måste avsättas till handlande samtidigt som tiden inte finns p.g.a. andra
måsten, eller om det finns något som lockar mer (Pender et al., 2011).
5

2.3.1 Tidigare forskning gällande Penders hälsofrämjande modell
Tidigare forskning gällande Penders hälsofrämjande modell visar att self-efficacy är den mest
signifikanta faktorn för fysisk aktivitet gällande taiwanesiska tonåringar. Studien visar också
att interpersonella influenser har en indirekt effekt på fysisk aktivitet gällande föräldrars
påverkan. Interpersonella influenser har däremot en direkt effekt på fysisk aktivitet när det
gäller jämlikar d.v.s. andra personer i samma ålder och i samma situation så som vänner och
andra barn och ungdomar (Wu & Pender, 2002).
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PROBLEMFORMULERING

I skolsköterskors arbetsuppgifter ingår det att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med
målet att bidra till en positiv lärandemiljö och skolutveckling för eleverna. Syftet är att främja
hälsa och att motverka ohälsa. Tidigare forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet är bra
för hälsan och har goda effekter på mående och prestation men att fysiskt aktiva bland
ungdomar minskat både under skoltid och fritid. En bidragande faktor till minskad fysisk
aktivitet är enligt tidigare forskning ökad skärmtid. Tidigare forskning visar också att
hälsofrämjande arbete som utförs av skolsköterskor kan påverkas av egna förhållningssätt
och attityder och att relationen till elever är central i det hälsofrämjande arbetet. Hälsosamtal
beskrivs som ett verktyg i det hälsofrämjande arbetet som genererar information om elevers
levnadsvanor. Elever har med sig levnadsvanor hemifrån vilket kan vara en utmaning för
skolsköterskor i arbetet med att öka elevers fysiska aktivitet och skolsköterskor har lyft
samarbete med föräldrar som betydelsefullt. Enligt tidigare forskning upplever
skolsköterskor sig ensamma i sin roll och beroende av stöd från ledning samt av
skolpersonal. Elevers fysiska aktivitet är delvis beroende på upplevd egenförmåga (selfefficacy), påverkan av andra personer (interpersonella influenser) och miljö- och
situationsbundna faktorer (situationsbundna influenser). Av den samlade kunskap som finns
framkommer endast lite kunskap om hur skolsköterskor kan arbeta för att främja elevers
fysiska aktivitet. Att utforska skolsköterskors hälsofrämjande arbete gällande elevers fysiska
aktivitet kan beskriva skolsköterskors erfarenheter och ge vägledning för riktade insatser
inom elevhälsan för ökad fysisk aktivitet.
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SYFTE

Syftet är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete gällande elevers
fysiska aktivitet.
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5

METOD

Avsnittet beskriver examensarbetets design, urval, datainsamling och analys.

5.1 Design
Examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie med induktiv deskriptiv ansats. Syftet är att
beskriva skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete gällande elevers fysiska
aktivitet d.v.s. deras subjektiva upplevelse av fenomenet (Elo & Kyngäs, 2008). Designen
valdes utifrån att slutsatser kommer att dras från erfarenheter och är därmed induktiv
(Henricson & Billhult, 2012).

5.2 Urval
I detta examensarbetet deltog 11 specialistutbildade sjuksköterskor verksamma som
skolsköterskor inom både grundskolor och gymnasieskolor runt om i Sörmland. Enligt
Henricson och Billhult (2012) ska urvalet vara ändamålsenligt, detta syftar till att deltagare
valdes som kunde beskriva fenomenet som utforskades. Urvalet har betydelse för resultatets
giltighet. Inklusionskriterier för att delta i intervjuerna var att de hade
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska, barnsjuksköterska eller
skolsköterska. Detta för att säkerställa kompetens att arbeta med barn och hälsofrämjande
arbete. Deltagande specialistsjuksköterskor skulle ha minst sex månaders erfarenhet av att
arbeta inom elevhälsa, detta för att deltagarna skulle hunnit få erfarenhet av det
hälsofrämjande arbetet med elevers fysiska aktivitet. Variation i ålder och
arbetslivserfarenhet ger variationsrikedom i beskrivningarna (Henricson & Billhult, 2012).
Deltagarna i examensarbetet var i åldrarna 35–60 år och hade sex månaders-16 års
arbetslivserfarenhet vilket ansågs ge variationsrikedom (se tabell 1). Vid ett intervjutillfälle
framkom det i samband med att deltagaren skulle skriva på informerat samtycke att denne
hade specialistutbildning inom psykiatri. Specialistutbildningen i fråga ansågs värdefull i att
kunna ge andra perspektiv till nytta för examensarbetet. Denne hade också fem års
erfarenhet av att arbeta som skolsköterska vilket ansågs vara tillräckligt för att
skolsköterskan samlat kunskap gällande ämnet. Skolsköterskan bjöds in att delta i intervjun
som inkluderades i examensarbetet.
Inför kontakt med potentiella deltagare kontaktades cheferna för skolsköterskorna genom ett
informationsbrev som skickades ut via mail (Bilaga A Missivbrev chefer). Cheferna ombads
att ta kontakt inom en vecka om de hade invändningar för skolsköterskornas deltagande.
Därefter sammanställdes en lista med skolsköterskors kontaktuppgifter, både mailadress och
telefonnummer, dessa fanns att tillgå på respektive kommuns hemsida. Ett mail skickades ut
till samtliga skolsköterskor i utvalda kommuner i Sörmland. Mailet innehöll kort information
om att de kunde komma att kontaktas framöver via telefon och i vilket syfte. Skolsköterskor
som hörde av sig om att de ville delta i examensarbetet kontaktades först och bokades in så
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att de fick delta. I nästa steg togs kontakt med fler skolsköterskor via telefon utifrån
kontaktlistan. Vid första telefonkontakt gavs ingående information om deltagande,
tillvägagångssätt och examensarbetets syfte. De skolsköterskor som tackade ja till medverkan
delgavs ytterligare information om tidsåtgång för intervjun och tillvägagångssätt. Datum
bokades in för intervjuerna. Sex tillfrågade skolsköterskor tackade nej till deltagande.
Främsta orsaken som nämndes var tidsbrist.

Tabell 1. Översikt av medverkande deltagare.
Antal deltagare
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Kön

Kvinnor: 9
Män: 2

Ålder

35–60 år
Medelålder: 46,9 år
6 mån-16 år
Medelvärde: 4,8 år
Distriktssköterskor: 5
Skolsköterskor: 2
Barnsjuksköterskor: 3
Psykiatrisjuksköterskor: 1

Yrkeserfarenhet som skolsköterska
Vidareutbildning

5.3 Datainsamling
För genomförande av intervjuer användes en intervjuguide som bestod av sex öppna frågor.
Enligt Danielson (2012b) kan en intervjuguide användas som stöd under en intervju.
Möjlighet fanns att ställa följdfrågor vid behov av ytterligare information (Bilaga C
Intervjuguide). En provintervju ger möjlighet att testa ungefärlig längd på intervjun och
frågornas relevans (Danielson, 2012b). Första intervjun kom att tjäna som provintervju och
möjliggjorde för att redigera intervjufrågorna vilket resulterade i att ytterligare en fråga lades
till i intervjuguiden. Insamling av data genomfördes mellan den 28 juni och 29 augusti 2018.
Fem respektive sex intervjuer genomfördes var för sig. Nio intervjuer ägde rum på
skolsköterskornas respektive arbetsplats. Två av skolsköterskorna föredrog annan plats så
lämpliga grupprum på en vårdcentral respektive högskola bokades för genomförande av
intervjuerna. Intervjuerna inleddes med muntlig information om examensarbetet, frivillighet
att medverka och information. Därefter läste och undertecknade deltagarna missivbrevet
med informerat samtycke och erhöll en kopia om så önskades (Bilaga B Missivbrev deltagare)
innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna varade från 12 minuter till 32 minuter.
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner. Efter varje genomförd intervju
överfördes den inspelade ljudfilen till privata lösenordskyddade datorer för att därefter
raderas från mobiltelefonerna. Datorerna förvarades på ett sådant sätt att inga obehöriga
hade tillgång till datamaterialet. Allt intervjumaterial avidentifierades, transkriberades
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ordagrant och skrevs ut. Det utskrivna materialet förvarades inlåst i ett skåp när den inte
bearbetades.

5.4 Analys
Intervjuerna analyserades med hjälp av Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa innehållsanalys.
En kvalitativ innehållsanalys är en användbar metod som är beskrivande till sin form.
Intervjuerna lyssnades igenom och texterna lästes upprepade gånger för att bli bekant med
innehållet och utgör förberedelsefasen (Elo & Kyngäs, 2008). Organiseringsfasen inleddes
med att meningar som svarade på syftet markerades och blev meningsbärande enheter. En
kort sammanfattning skrevs i marginalen vid varje mening som markerats, d.v.s. kodades. De
meningsbärande enheterna skrevs ner på post-it lappar där vardera meningsbärande enhet
fick ett nummer och en kod. Samma nummer skrevs i texternas marginal för att lätt kunna
hitta tillbaka till ursprungstexten. Post-it lapparna med de meningsbärande enheterna
grupperades utifrån koderna och resulterade utifrån likheter och skillnader i sex
subkategorier. Subkategorierna ger enligt Elo och Kyngäs (2008) en möjlighet att beskriva
fenomenet och öka förståelsen för den. Organiseringsfasen fortsatte med att varje
subkategori kontrollerades mot koderna som sedan kontrollerades mot meningsbärande
enheterna varpå justeringar gjordes. Nästa steg innebar att gruppera subkategorierna vilket
resulterade i två generiska kategorier. De generiska kategorierna fick benämningarna: Att
utmanas i sin roll och Att söka samarbetspartners. Analysen resulterade i en huvudkategori
som fick benämningen Att hantera hinder och möjligheter för elevers fysiska aktivitet.
Genomgående under analysen kontrollerades allt mot syftet. För utdrag ur analysprocessen
från meningsbärande enhet till huvudkategori se Tabell 2.

Tabell 2. Utdrag ur analysprocessen.
Meningsbärande
enhet

Kod

Subkategori

Generisk
kategori

Jag har bråkat för
att få vara med och
försöka påverka
utemiljön i skolan
vilket har
varit…omöjligt ska
jag säga…vi har
inte fått vara med
någonting

Att kämpa för
något
betydelsefullt
som är svårt att
påverka

Att förhålla sig
till
organisatoriska
begränsningar

Att utmanas i sin
roll

Så många gånger
handlar det om
vuxnas inställning
också till rörelse
och aktivitet…Det

Vuxnas
inverkan på
barnen

Att göra
nyckelpersoner
delaktiga
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Att söka
samarbetspartners

Huvudkategori

Att hantera
hinder och
möjligheter för
elevers fysiska
aktivitet

är ju dom som
färgar av sig på
barnen

6

ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Examensarbetets etiska utgångspunkt utgick från de fyra etiska principerna och uppfyller
huvudkraven gällande Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav och
Nyttjandekrav i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) krav. Informationskravet uppfylldes
genom att information gavs till deltagarna om syftet med det planerade examensarbetet, hur
genomförandet planerades i stora drag, villkor för deltagande, deltagarnas roll och vinster
med examensarbetet såsom ny kunskap. Vidare gavs information om att deltagandet var
frivilligt och att insamlad data enbart kommer användas för examensarbetets syfte. Denna
information gavs muntligt och skriftligt. Skriftlig information (Bilaga A Missivbrev chefer)
om examensarbetet skickades till rektorer/verksamhetschefer inom elevhälsan gällande att
skolsköterskor inom deras verksamhet skulle komma att tillfrågas om deltagande i
examensarbetet. Rektorerna och verksamhetscheferna ombads att höra av sig till någon av
författarna inom en vecka om invändningar fanns för skolsköterskors deltagande. Beslut om
en vecka togs för att examensarbetet utförs under tio veckor och det var betydelsefullt att
komma i kontakt med skolsköterskor i god tid. Den muntliga informationen gavs både via
telefon då skolsköterskor tillfrågades om deltagande men även muntligt vid intervjutillfället.
Skriftlig information skickades ut innan skolsköterskor kontaktades för deltagande och även
dagen för intervjun då deltagarna läste informationen innan intervjuerna inleddes.
Samtyckeskravet innebar att samtycke inhämtades från deltagarna där det framgick att de
när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan utan några negativa konsekvenser
för dem och utan att behöva ange orsak. Medverkande skolsköterskor erhöll ett missivbrev
(Bilaga B Missivbrev deltagare) där de gav samtycke till sitt deltagande genom att brevet
undertecknades. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att insamlad data avidentifierades
och förvarades så att obehöriga ej hade tillträde till materialet. Insamlad data förvarades på
ett säkert sätt i författarnas privata datorer med personliga lösenord för att ingen
utomstående kunde ha åtkomst till materialet. Insamlad data sparas under examensarbetets
gång tills dess att examensarbetet godkänts för att sedan raderas. Nyttjandekravet innebär
att insamlad data endast får användas för examensarbetets ändamål. Insamlade uppgifter om
enskilda får inte utlånas eller användas för kommersiellt bruk. Enbart författarna till
examensarbetet och handledaren kommer ha tillgång till insamlad data och det kommer
endast användas för detta examensarbete.
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7

RESULTAT

Skolsköterskornas erfarenheter av att främja elevers fysiska aktivitet handlar om Att hantera
hinder och möjligheter för elevers fysiska aktivitet. Detta beskrivs som Att utmanas i sin roll
och Att söka samarbetspartners. Alla kategorier presenteras i Tabell 3.
Tabell 3. Översikt av huvudkategori, generiska kategorier och subkategorier.
Subkategori

Generisk kategori

Huvudkategori

Att förhålla sig till
organisatoriska begränsningar
Att ha ett flexibelt
förhållningssätt

Att utmanas i sin roll
Att hantera hinder och
möjligheter för elevers fysiska
aktivitet

Att konkurrera med skärmar
Att se den unika individen
Att göra nyckelpersoner
delaktiga

Att söka samarbetspartners

Att arbeta över
professionsgränser

7.1 Att hantera hinder och möjligheter för elevers fysiska aktivitet
Skolsköterskornas erfarenheter av att hantera hinder och möjligheter för elevers fysiska
aktivitet handlar dels om Att utmanas i sin roll och Att söka samarbetspartners.
Skolsköterskorna utmanas i sin roll genom Att förhålla sig till organisatoriska
begränsningar, Att ha ett flexibelt förhållningssätt och Att konkurrera med skärmar.
Skolsköterskorna ser möjligheter i att söka samarbetspartners bland eleverna, elevernas
föräldrar och pedagoger som anses vara nyckelpersoner till elevers fysiska aktivitet samt
annan skolpersonal. Skolsköterskorna gör detta genom Att se den unika individen, Att göra
nyckelpersoner delaktiga och Att arbeta över professionsgränser.

7.2

Att utmanas i sin roll

Skolsköterskornas erfarenheter av att utmanas i sin roll innehåller subkategorierna: Att
förhålla sig till organisatoriska begränsningar, Att ha ett flexibelt förhållningssätt och Att
konkurrera med skärmar.
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7.2.1 Att förhålla sig till organisatoriska begränsningar
Skolsköterskornas erfarenheter av att utmanas i sin roll beskrivs som att förhålla sig till
organisatoriska begränsningar. Bristande stöd från ledningen är en begränsning som kan
resultera i att skolsköterskorna känner sig ensamma i sitt arbete med att främja elevernas
fysiska aktivitet samtidigt som de sätter upp ramar som skolsköterskorna måste förhålla sig
till. Skolsköterskorna berättar att ledningen exempelvis bestämmer om hur mycket tid varje
skolsköterska har till sitt hälsofrämjande arbete vilket kan begränsa skolsköterskornas
möjlighet att utveckla verksamheten och olika verktyg såsom hälsosamtal m.m.
Skolsköterskorna försöker hantera de organisatoriska begränsningarna genom att försöka
påverka ledningen på olika sätt och göra det mesta utav den tid de har till hälsofrämjande
arbete. Ytterligare en faktor som utmanar skolsköterskorna är när ledningen inte prioriterar
fysisk aktivitet trots de hälsovinster som fysisk aktivitet innebär för eleverna. Skolgårdars
utformning kan vara en sådan faktor och kan utgöra en organisatorisk begränsning i de fall
då skolgården inte stimulerar till fysisk aktivitet.
Skolsköterskorna beskriver att de arbetar för en skolmiljö som främjar fysisk aktivitet genom
att försöka påverka skolgårdens utformning. Detta genom att exempelvis ansöka om bidrag
till boverket för att t.ex. göra om på skolgården. Ett annat sätt för skolsköterskorna att främja
skolmiljön är att i elevernas hälsosamtal fråga vad de önskar och behöver för att öka sin
fysiska aktivitet på rasterna då det anses viktigt att eleverna är fysiskt aktiva under rasterna
mellan lektioner. På det sättet får eleverna komma i uttryck och deras åsikter synliggörs.
Denna information vidarebefordras till ledningen för att synliggöra elevernas önskemål och
behov.
Skolsköterskorna uppger att de vid behov har skrivit ansökan och intyg till olika föreningar
för att möjliggöra för eleverna att delta i aktiviteter eller skaffa nödvändig utrustning till
aktiviteten. De berättar att de vill göra ännu mer och ser att behoven finns men känner sig
otillräckliga och begränsade. Att det är viktigt att ha ledningens stöd är följande citat ett
exempel på: ”Det som är jätteviktigt tror jag är att ha stödet uppifrån…det vill säga ha
ledningens godkännande…ledningen är en viktig motor som måste fungera för att nå ut till
gräsrotsnivå det vill säga dom som arbetar nära barnen” (informant 7).

7.2.2 Att ha ett flexibelt förhållningssätt
En annan utmaning för skolsköterskorna är att ha ett flexibelt förhållningssätt.
Skolsköterskorna berättar att de använder sig själva som verktyg i att främja elevernas
fysiska aktivitet och beskriver att de närmar sig eleverna på ett öppet och respektfullt sätt
som de kan vara mottagliga för. Skolsköterskorna berättar att de behöver stimulera och
inspirera eleverna på ett sätt som tilltalar dem och som väcker elevernas egna tankar om
hälsovinster av fysisk aktivitet. Samtidigt hjälper de eleverna att inte sätta upp för stora mål
för att möjliggöra framgång. Skolsköterskorna uppger att de försöker inspirera eleverna
genom att vara förebilder och själva vara fysiskt aktiva samt entusiasmerande när de talar om
fysisk aktivitet.
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Skolsköterskornas förhållningssätt och attityder är betydelsefulla aspekter i hur eleverna kan
uppfatta dem och deras avsikter. Skolsköterskornas förhållningssätt påverkas av deras egna
personliga egenskaper, värderingar och övertygelser som i sin tur formar deras arbetssätt.
Detta kan handla om att se möjligheter och att vara kreativ, vilket grundas i deras vilja att
lyckas. Skolsköterskorna är flexibla i sitt förhållningssätt genom att ta hänsyn till elevernas
olika behov, förutsättningar och egenskaper. Skolsköterskorna strävar efter att skapa balans i
kommunikationen med både enskilda elever och elever i grupp så att de inte upplever oro
eller obehag. Skolsköterskorna är lyhörda och medvetna om att det kan finnas elever som
istället kan få en ohälsosam relation till fysisk aktivitet, genom att t.ex. börja överträna.
Skolsköterskorna visar också på flexibilitet genom att ha enskilda samtal under en promenad.
Skolsköterskorna berättar att detta kan avdramatisera samtalssituationen för elever
samtidigt som de är fysiskt aktiva. Följande citat visar på hur skolsköterskorna personliga
egenskaper, värderingar och övertygelse inverkar på deras arbetssätt: ”...det blir mycket vad
man gör det till…det beror mycket på hur man är tror jag…hur viktigt man själv tycker att det
är också” (informant 5).

7.2.3 Att konkurrera med skärmar
Skolsköterskorna berättar att de utmanas i deras roll när de behöver konkurrera med
skärmar. Den ökade skärmtiden leder till ökat stillasittande och är en direkt konkurrent med
elevers fysiska aktivitet. Allt fler elever tillbringar mer tid framför en surfplatta-, TV-, dataeller mobilskärm. Skolsköterskorna beskriver att det är utmanande att hitta aktiviteter som
eleverna tycker är roligare än spel. Ett sätt kan vara att försöka motivera eleverna att gå ut på
rasterna för att göra något aktivt istället för att titta ner i mobilerna. Ett annat sätt för
skolsköterskorna att hantera konkurrensen med skärmar kan vara att samtala om fysisk
aktivitet och medvetandegöra eleverna om hur mycket tid de spenderar vid skärmar.
Skolsköterskorna berättar att de i samtal med eleverna lyfter ämnet till diskussion och
tillsammans med dem räknar de ut hur många timmar av dygnet de har kvar till fysisk
aktivitet när de räknat bort skärmtid, måltider, skola, vänner och sömn. Sedan kan de
samtala om hur och när eleverna kan få in fysisk aktivitet i sin dag.
Vidare beskriver skolsköterskorna att skärmarna är så intressanta att skärmtid ersatt den fria
leken på rasterna. Detta bidrar till att det kan vara svårt att motivera eleverna till att göra
något annat. De beskriver att det krävs något extra roligt utanför skärmens värld för att
lyckas med detta då eleverna spelar länge och intensivt på bekostnad av fysisk aktivitet.
Skolsköterskorna anser att det är viktigt och ser behovet av att arbeta med elevernas
skärmtid för att främja fysisk aktivitet, vilket följande citat visar: ”Alltså det är svårt att
konkurrera med en dator...det är våran största utmaning att försöka nå dom barnen som inte
ser någon vinst med fysisk aktivitet överhuvudtaget” (Informant 6).
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7.3 Att söka samarbetspartners
Skolsköterskornas erfarenhet av att söka samarbetspartners innehåller subkategorierna: Att
se den unika individen, Att göra nyckelpersoner delaktiga och Att arbeta över
professionsgränser.

7.3.1 Att se den unika individen
Skolsköterskorna strävar efter att se den unika individen i varje elev genom att lära känna
eleverna och möta dem där de befinner sig. Skolsköterskorna berättar att de söker
samarbetspartners i eleverna för att på det sättet göra eleverna delaktiga och tillsammans
arbeta mot gemensamma mål. Ett sätt som skolsköterskorna ser den unika individen är
genom att ta reda på hur motiverade eleverna är och vilka förutsättningar varje elev har för
att öka sin fysiska aktivitet.
Skolsköterskorna ser den unika individen och möter upp eleven på dennes nivå och har då
elevernas ålder och mognad i beaktande. Då individanpassar skolsköterskorna information
och insatser för eleverna genom att exempelvis fokusera på information till föräldrarna när
det gäller yngre elever och information till eleverna själva när de är äldre. De uppger att äldre
elever som inte är lika beroende av sina föräldrar som yngre elever går att nå på ett sätt som
öppnar upp för möjligheter till att exempelvis förklara samband med fysisk aktivitet och
hälsovinster för både kropp och hjärna. Skolsköterskorna berättar att de med de äldre
eleverna kan samtala om framtiden och hur olika val kan påverka då de utvecklat ett eget
resonemang. Skolsköterskorna berättar att det blir svårare att främja fysisk aktivitet när
eleven blir äldre och slutar leka. De nämner att det finns en naturlig fysisk aktivitet i leken
som inte bör underskattas och ser möjlighet till att främja elevernas fysiska aktivitet i att
uppgradera leken så att den möter äldre elevers premisser. Följande citat beskriver hur en av
skolsköterskorna uppger att adekvat information för elevernas ålder gett resultat: ”…elever
själva hade börjat tänkt…nu vill jag ändra…du sa det här var viktigt…och det är ju det jag
hoppas…att det någonstans sås ett frö så att man så småningom blir intresserad själv och tar
ansvar” (Informant 1).

7.3.2 Att göra nyckelpersoner delaktiga
Skolsköterskorna berättar att de strävar efter att göra nyckelpersoner delaktiga. Elevernas
föräldrar och pedagoger, som är nära eleverna, anses vara nyckelpersoner för elevernas
fysiska aktivitet och kan ha inverkan på den. Genom interaktion med och stöd till föräldrarna
och pedagogerna försöker skolsköterskorna hjälpa eleverna att öka sin fysiska aktivitet.
Skolsköterskorna gör detta genom att vara medvetna om skillnader i föräldrarnas och
pedagogernas olika förutsättningar. Vuxnas roll som förebilder och deras inställning till
fysisk aktivitet kan påverka eleverna. Detta är skolsköterskorna medvetna om och använder
som vägledning i interaktionen med föräldrarna och pedagogerna. Skolsköterskorna vill
också synliggöra för föräldrarna och pedagogerna att de kan vara en resurs i att öka elevernas
fysiska aktivitet. Skolsköterskorna försöker involvera och engagera föräldrarna och
pedagogerna genom att ha en positiv inställning, komma med idéer, vara tillgängliga och
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hitta möjligheter. Skolsköterskorna uppger att stödet från elevernas föräldrar och pedagoger
är en betydande faktor för elevernas fysiska aktivitet och medför att de har ett ansvar att
tillgodose möjligheter för eleverna. Därför anser skolsköterskorna att det är betydelsefullt att
försöka göra elevernas föräldrar och pedagoger delaktiga i att främja elevers fysiska aktivitet.
Skolsköterskorna uppger att eleverna har med sig levnadsvanor hemifrån vilket stärker
skolsköterskornas önskan att stödja föräldrarna. De berättar att de har förståelse för
föräldrarnas olika situationer och försöker därför anpassa stöd, hjälp och information till rätt
nivå så att den blir tillgänglig. Skolsköterskorna belyser att det i vissa familjer finns ett ökat
behov av hjälp och stöd men att det kan vara svårt att göra föräldrar delaktiga. De berättar att
föräldrarna ibland inte kommer på möten trots inbjudan och flera påminnelser men att de
har förståelse för att föräldrarna också har andra förpliktelser. Föräldrar till elever med låg
förekomst av fysiska aktivitet tenderar att skjutsa barnen till och från skolan dagligen.
Eleverna glömmer också ofta idrottskläder hemma eller har frånvaro de dagar då de har
idrott. Skolsköterskorna nämner också att eleverna ofta inte har någon fysisk aktivitet på
fritiden heller, varken föreningsidrott eller exempelvis promenader ihop med föräldrarna.
Följande citat visar exempel på hur en skolsköterska tänker: ”…jag skulle vilja ha ännu mer
samarbete med föräldrar…det är en av skolans absolut största utmaningar…för vi vill ju
båda...alltså både föräldrar och skola vill barnets bästa…” (informant 6).

7.3.3 Att arbeta över professionsgränser
Skolsköterskorna strävar också efter att arbeta över professionsgränser och söker därför efter
samarbetspartners bland övrig personal på skolan. Med övrig skolpersonal menas de som
ingår i elevhälsan m.fl. Skolsköterskorna uppger att alla på skolan som arbetar med eleverna
behöver arbeta samstämmig och enhetligt så att det för eleverna blir tydligt vad syftet är och
vad som förväntas av dem. Skolsköterskorna tar tillvara på övrig skolpersonals erfarenheter
och ser möjligheter i att utbyta tankar och idéer med andra. Skolsköterskorna drar nytta av
flera professioner för att främja elevernas fysiska aktivitet och försöker möta övrig
skolpersonal i ett samarbete genom att se sig själva som en del av något större som arbetar
mot ett och samma mål. Ett annat sätt som skolsköterskorna har för att arbeta över
professionsgränser är genom att försöka lösa problem som uppstår i arbetet med övrig
skolpersonal. Exempelvis tillfällen när skolsköterskorna mailar ut förslag till dem men inte
får någon respons. Skolsköterskorna kan då försöka lösa problemet genom att prata direkt
med skolpersonal eller ta upp förslaget vid ett möte.
Skolsköterskorna beskriver att samarbete med skolpersonal skulle kunna vara en resurs som
kan ge möjlighet att hjälpa och stödja varandra. De berättar också att de har ett behov att
kunna nå övrig skolpersonal i det gemensamma arbetet för att kunna förbättra arbetet med
att främja elevernas fysiska aktivitet. Att nå fram till övrig skolpersonal kan vara svårt enligt
skolsköterskorna då de har skilda arbetsuppgifter samt olika lagar och riktlinjer som styr
deras arbete. Skolsköterskorna berättar vidare att de ofta är ensamma i sin profession i
skolan och saknar ibland stöttning från annan skolpersonal. Följande citat visar hur en
skolsköterska upplever det: ”Så man är verkligen ensam som skolsköterska…mycket att jobba

15

mot…jag kan ju inte heller driva allt själv…det går ju inte…vi måste samarbeta” (informant
10).

8

DISKUSSION

Avsnittet innehåller resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I
resultatdiskussionen diskuteras huvudfynd och i metoddiskussionen diskuteras
genomförandet av examensarbetet med fokus på tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet,
styrkor och svagheter. Etikdiskussionen diskuterar forskningsetiska principer och etisk
försvarbarhet.

8.1 Resultatdiskussion
Examensarbetets syfte är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete
gällande elevers fysiska aktivitet. Avsnittet diskuterar de teoretiska begreppen self-efficacy,
interpersonella influenser och situationsbundna influenser mot resultatets huvudfynd d.v.s.
att hantera hinder och möjligheter för elevers fysiska aktivitet, att utmanas i sin roll och att
söka samarbetspartners. Diskussionen görs i relation till tidigare forskning.

8.1.1 Self-efficacy
Att hantera hinder och möjligheter för elevers fysiska aktivitet kan problematiseras utifrån
begreppet self-efficacy d.v.s. uppfattad egenförmåga. Pender et al., (2011) beskriver att selfefficacy är den mest betydande faktorn i att göra en beteendeförändring vilket då kan förstås
utgöra tyngdpunkten i både hinder och möjligheter för skolsköterskors arbete med att främja
elevers fysiska aktivitet. Det har också visats i tidigare forskning att self-efficacy är den mest
signifikanta faktorn för fysisk aktivitet bland tonåringar (Wu & Pender, 2002). Detta ger en
fingervisning hur betydelsefullt self-efficacy kan vara för elevers fysiska aktivitet. Låg selfefficacy som hinder kan tänkas innebära att insatser för ökad fysisk aktivitet inte har effekt
då elever inte har tilltro till sig själva och sin förmåga. Att ha låg self-efficacy innebär att
elever upplever hinder till att utföra beteendeförändring medan hög self-efficacy innebär en
förmåga att strukturera upp för en beteendeförändring och genomföra den (Pender et al.,
2011). Hög self-efficacy förstås då underlätta för elever att öka sin fysiska aktivitet. Att stärka
elevers self-efficacy kan betraktas som att arbeta med kärnan i det som påverkar elevers
fysiska aktivitet. Det kan reflekteras över om skolsköterskor genom att fokusera på att stärka
elever och deras kapacitet i sin tur kan stärka deras self-efficacy vilket skulle kunna öppna
upp för möjligheter för skolsköterskor att främja elevers fysiska aktivitet. Ytterligare hinder
och möjligheter med self-efficacy för skolsköterskor kan vara föräldrars self-efficacy som har
betydelse för elevernas fysiska aktivitet (Smith et al., 2010; Lu et al., 2017). Detta bekräftas i
examensarbetets resultat som visar att föräldrar har inverkan på elevers fysiska aktivitet och
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att skolsköterskor därför önskar arbeta mer med föräldrar. Det kan resoneras kring om
skolsköterskor genom att stötta och arbeta nära föräldrar skulle kunna stärka deras selfefficacy och på det sättet främja elevers fysiska aktivitet. Att stärka föräldrars och elevers selfefficacy kan tolkas ha effekt på elevers fysiska aktivitet på lång sikt och skulle kunna leda till
att många håller sig friska längre vilket kan påverka kostnader för samhället positivt.
Att utmanas i sin roll handlar enligt resultatet bland annat om att som skolsköterska
konkurrera med skärmar. Resultatet visar att skolsköterskorna erfar att eleverna har
överdriven skärmtid på bekostnad av fysisk aktivitet vilket bekräftas av tidigare forskning
som visar att elever minskat sin fysiska aktivitet som ett resultat av att de ökat sin skärmtid
(Solley & Lyttle, 2012). Det kan diskuteras om arbete med att stärka elevers self-efficacy
skulle kunna understödja dem i att minska sin skärmtid och därmed få mer tid till fysisk
aktivitet. Hög self-efficacy i det här sammanhanget skulle kunna innebära att elever kan
motstå den lockelse som skärmar utgör. Det kan också motiveras att arbete med föräldrars
self-efficacy är av betydelse då tidigare forskning visar att låg self-efficacy hos föräldrar är
relaterat till överdriven skärmtid (Smith et al., 2010) och av Brindova et al. (2014) som visar
att föräldrar påverkar skärmtidens omfattning. Det skulle kunna argumenteras för att arbete
med både elevers och föräldrars self-efficacy möjliggör att hinder för elevers fysiska aktivitet
kan hanteras på flera sätt. I tidigare forskning har det konstaterats att föräldrar kan behöva
riktlinjer för att begränsa barns skärmtid (Faigenbaum et al., 2012). Resultatet visar att
skolsköterskorna i linje med tidigare forskning erfar att elevers skärmtid är överdriven och
att föräldrar kan behöva stöd i att minska skärmtiden för sina barn. I relation till detta skulle
arbete med föräldrars self-efficacy ihop med information och riktlinjer gällande begränsande
av skärmtid kunna vara en riktad insats för skolsköterskor att använda sig av i sin profession.
Att söka samarbetspartners handlar enligt resultatet bland annat om att se den unika
individen. Att se den unika individen kan betraktas som att det stärker skolsköterskors
möjlighet att försöka bygga upp elevers self-efficacy eftersom de spenderar tid med och lär
känna eleverna. Resultatet visar att hälsosamtalen är exempel på sådana tillfällen och
beskrivs av skolsköterskorna som ett verktyg i deras arbete med att främja elevers fysiska
aktivitet. Hälsosamtalen skulle därmed kunna användas som ett verktyg i att arbeta med
elevers self-efficacy. Att hälsosamtalet skulle kunna användas till detta ändamål bekräftas i
forskning av Golsäter (2012) som visar att elever finner hälsosamtal meningsfulla. De ser
hälsosamtalen som en möjlighet att få insikt och kunskap vilket skulle kunna motiveras vara
ett lämpligt tillfälle för att arbeta med deras self-efficacy då elever kan vara öppna för det. I
en studie av Abildsnes et al. (2015) framkommer det att elever som inte deltar i fysisk
aktivitet under skoltid ofta besöker skolsköterskan vilket skulle kunna relateras till låg selfefficacy. Detta kan betraktas som ett tillfälle för skolsköterskor att identifiera och fånga upp
elever med låg self-efficacy för att sedan kunna försöka stärka dem.

8.1.2 Interpersonella influenser
Att hantera hinder och möjligheter för elevers fysiska aktivitet kan också problematiseras
utifrån begreppet interpersonella influenser som innefattar hur andras beteenden,
värderingar och attityder inverkar på elever (Pender et al., 2011). Interpersonella influenser
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kan i relation till möjligheter förstås som skolsköterskors, skolpersonals, föräldrars och andra
elevers påverkan på den enskilda eleven när den påverkan är positiv. Det kan tolkas som att
ju fler personer i elevers närhet som har en positiv inställning till fysisk aktivitet desto större
möjlighet för elever att ha en positiv relation till fysisk aktivitet. Detta kan kontrasteras med
när personer i elevers närhet har en negativ inställning till fysisk aktivitet och kan då förstås
som ett hinder för elevers fysiska aktivitet. Skolpersonals inverkan kan då betraktas som en
betydelsefull faktor för elevers fysiska aktivitet och presentera en aspekt att fokusera på i
arbetet med att främja elevers fysiska aktivitet. Detta stärks ytterligare av Pender et al. (2011)
som påtalar att interpersonella influenser både har direkt och indirekt påverkan på elevers
hälsofrämjande beteenden vilket bekräftas i resultatet då skolsköterskorna försöker göra
skolpersonal delaktiga i främjandet av elevers fysiska aktivitet. Vidare menar Pender et al.
(2011) att sociala normer på exempelvis en skola påverkar elevers inställning vilket kan
motivera till att skolsköterskor skulle kunna jobba med normer i skolan för att främja elevers
fysiska aktivitet. Elever tar också efter andras beteenden och inställningar (Pender et al.,
2011). Detta medför att all personal på skolan kan betraktas som förebilder för eleverna och
stärker ytterligare interpersonella influensers betydelse för elevers fysiska aktivitet.
Resultatet visar att skolsköterskorna är medvetna om hur de själva och övrig skolpersonal
påverkar elevernas inställning och att de är förebilder vilket kan förstås som positivt eller
negativt beroende på skolpersonalens inställning. Detta bekräftas i tidigare forskning av
Faigenbaum et al. (2012) som lyfter att vuxna som vistas nära barnen under dagarna behöver
stödja och förespråka fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor.
Resultatet visar att skolsköterskorna i sin roll utmanas till att ha ett flexibelt förhållningssätt.
Deras beskrivning om att det egna förhållningssättet och den egna attityden är betydelsefull i
deras roll bekräftas i tidigare forskning av Rising Holmström m.fl. (2015) där
skolsköterskorna i den studien också lyfter relationen till eleverna som betydelsefull i det
hälsofrämjande arbetet. Vikten av relationen till eleverna lyfts också fram av Golsäter et al.
(2015) som menar att etablera en förtroendefull relationen är en strategi i att få elever att
prata öppet medan det i resultatet framkommer att skolsköterskorna istället strävar efter
balans i kommunikationen. Det kan diskuteras om strävan efter balans i kommunikationen
med elever skulle kunna stärka relationen mer än strävan efter att få elever att tala öppet. En
balans i kommunikationen med elever kan handla om att skolsköterskan tar ansvar för sin
del av kommunikationen och kan förstås som en betydelsefull aspekt i interpersonella
influenser. I relation till interpersonella influenser (Pender et al., 2011) kan skolsköterskors
förhållningssätt och attityder förstås som verktyg i att motivera elever till en
beteendeförändring med syfte att främja den egna hälsan. Om motivationen är adekvat ökar
sannolikheten enligt Pender et al. (2011) att elever anammar ett hälsofrämjande beteende
och om beteendet är inom normen på skolan kommer beteendet att förstärkas av andras
gillande. Det kan reflekteras över om arbete med normer i skolor skulle kunna leda till en
positiv spiral i främjandet av elevers fysiska aktivitet. Att skolsköterskors förhållningssätt och
attityder är betydelsefullt också från elevers perspektiv visas i tidigare forskning av Loman
(2008) och stärker betydelsen av interpersonella influenser.
Resultatet visar att skolsköterskorna strävar efter att göra nyckelpersoner delaktiga i att
främja elevers fysiska aktivitet. I relation till interpersonella influenser kan nyckelpersoner
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d.v.s. elevers föräldrar och pedagoger, betraktas som personer med huvudsaklig inverkan på
elever och deras fysiska aktivitet. Detta kan förklara varför skolsköterskorna lyfter samarbete
med elevers föräldrar och pedagoger som betydelsefullt. Vilket överensstämmer med tidigare
forskning där skolsköterskor framhåller att föräldrar behöver vara delaktiga när elever ska
göra en beteendeförändring (Høstgaard et al., 2014; Mäenpää et al., 2012) vilket ytterligare
motiverar samarbete med nyckelpersoner. Mäenpää et al. (2012) framhåller att
skolsköterskor kan uppleva interaktionen med föräldrar som svår och att tiden inte räcker till
det. Detta kontrasteras mot examensarbetets resultat där skolsköterskorna genom
interaktion med elevers föräldrar och pedagoger gör dem delaktiga genom att ha en positiv
inställning. Det kan tolkas som att skolsköterskorna delvis arbetar med interpersonella
influenser som verktyg i sin strävan efter samarbete med nyckelpersoner för elevers fysiska
aktivitet.

8.1.3 Situationsbundna influenser
Hinder och möjligheter i skolsköterskors arbete med att främja elevers fysiska aktivitet kan
även problematiseras utifrån begreppet situationsbundna influenser (Pender et al., 2011).
Situationsbundna influenser handlar bland annat om skolgårdars utformning. Skolgårdar
som är oinspirerande för elevers fysiska aktivitet kan då förstås som hinder och motsatt så
kan skolgårdar som bjuder in till fysisk aktivitet betraktas som en möjlighet. Detta bekräftas i
tidigare forskning av Solley och Lyttle (2012) där det framkommer att skolgårdar som är
välutrustade med t.ex. lekställningar eller hinderbanor bidrar till ökad fysisk aktivitet bland
elever. Detta överensstämmer med examensarbetets resultat där skolsköterskorna lyfter
skolgårdens betydelse för elevers fysiska aktivitet. Resultatet visar också att skolsköterskorna
försöker förbättra skolgårdens utformning på olika sätt vilket kan betraktas som att
skolsköterskorna försöker förbättra de situationsbundna influenserna för elever.
Situationsbundna influenser handlar också om elevers valmöjligheter och utformningen av
miljön där elevers fysiska aktivitet ska äga rum. Detta innefattar skolan som en miljö där
elever vistas och förväntas vara fysiskt aktiva i. I skolan ingår elever i olika sammanhang och
situationer som enligt Pender et al. (2011) påverkar elevers hälsobeteende utifrån upplevelse
av samhörighet, uppmuntran och trygghet. Det kan argumenteras för att all personal som
vistas i skolan påverkar skolmiljön och att skolsköterskor samt deras arbete också påverkas
av skolmiljön. I förlängningen påverkar detta även elever. Det kan reflekteras över om
exempelvis rektorn som är i beslutsposition i många frågor påverkar skolmiljön i större
utsträckning än exempelvis pedagoger eller om det är pedagoger som vistas nära elever som
påverkar mer.
Resultatet visar att skolsköterskorna utmanas i sin roll av organisatoriska begränsningar och
kan i förhållande till situationsbundna influenser relateras till skolmiljöns betydelse för
skolsköterskans möjligheter att arbeta hälsofrämjande med elevers fysiska aktivitet.
Skolmiljön påverkas som tidigare nämnts av ledningen och kan ge skolsköterskor
förutsättningar eller begränsa dem. I resultatet framkommer det att skolsköterskorna
upplever att ledningen inte prioriterar elevers fysiska aktivitet vilket kan tolkas påverka
skolmiljön i negativ mening för både elevers fysiska aktivitet och skolsköterskors arbete med
att främja elevers fysiska aktivitet. Det kan betraktas som att ledningen kan utgöra hinder för
19

elevers fysiska aktivitet på olika nivåer. Tidigare forskning bekräftar att skolsköterskor anser
ledningens roll och påverkan som betydelsefull då ledningen kan möjliggöra eller försvåra
deras arbete (Reuterswärd & Lagerström, 2010).
Resultatet visar att skolsköterskorna strävar efter att arbeta över professionsgränser i
sökandet efter samarbetspartners. I relation till situationsbundna influenser utgör annan
skolpersonal en del av skolmiljön för elever och skolsköterskor. Skolpersonal är därmed
betydelsefulla i skolsköterskors hälsofrämjande arbete för elevers fysiska aktivitet. Samarbete
över professionsgränser kan därför tolkas som positivt för situationsbundna influenser och
därmed positivt för elevers fysiska aktivitet. Flera studier styrker att samarbete kan främja
skolsköterskors hälsofrämjande arbete då de upplever det svårt att göra det ensamma
(Reuterswärd & Lagerström, 2010; Rising Holmström, Asplund & Kristiansen, 2013). Det
kan betraktas som att skolsköterskor söker samarbetspartners bland skolpersonalen för att få
stöd och för att det skulle kunna främja elevers fysiska aktivitet.

8.2 Metoddiskussion
Avsnittet diskuterar förförståelse och genomförandet av examensarbetet utifrån begreppet
trovärdighet Trovärdigheten i ett arbete innefattar tillförlitlighet, giltighet samt överförbarhet
(Danielson, 2012a).
Förförståelsen påverkar hela forskningsprocessen i ett arbete (Priebe och Landström, 2012).
Författarna till detta examensarbete har försökt att reflektera över den erfarenhet och
kunskap som redan fanns innan arbetet påbörjades. Detta gjordes genom diskussion
författarna emellan gällande betydelsen av förförståelsen för de olika delarna i
examensarbetets genomförande. Förförståelsens inverkan kan dock aldrig uteslutas helt då
kunskap och erfarenhet alltid finns med (Priebe & Landström, 2012).
Tillförlitligheten i ett arbete beror på kvaliteten av urval, datainsamling och analys samt hur
noggrant val och genomförande beskrivits. Giltigheten beror på om lämplig metod valts för
att svara på examensarbetets syfte och hur väl subkategorierna och kategorierna relaterar till
syftet samt hur väl data återspeglas i kategorierna (Elo & Kyngäs, 2008). Eftersom
skolsköterskor erfarenhet av fenomenet efterfrågades valdes intervju som metod vilket är
lämpligt när deltagarna ska beskriva något (Danielson, 2012b). Skolsköterskor valdes utifrån
att de har erfarenhet av att främja elevers fysiska aktivitet. Det var önskvärt att få med
personer med olika lång arbetslivserfarenhet, ålder och kön för att få variation i
beskrivningarna. Detta för att få innehållsrika data till analysen (Henricson & Billhult, 2012).
Det var god variation i ålder och arbetslivserfarenhet på skolsköterskorna (se Tabell 1) vilket
stärker resultatets giltighet. Det var också önskvärt att få med skolsköterskor från både
grund- och gymnasieskolor för att del av deras erfarenheter av att främja elevers fysiska
aktivitet i olika åldrar. Det bidrog också till innehållsrik data att få deltagare som arbetar på
skolor på tätort och på landsbygd för att få bredd i erfarenheterna. Skolorna var lokaliserade i
både stora och små kommuner i Södermanland.
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En av inklusionskriterierna var att skolsköterskorna skulle ha minst 6 månaders
arbetslivserfarenhet av att ha arbetat som skolsköterska för att ha hunnit samla erfarenhet
vilket syftade till att ytterligare stärka giltigheten. Denna tidsgräns upplevdes ha kunnat vara
längre för att få deltagare som hunnit samla än mer erfarenhet gällande att främja elevers
fysiska aktivitet. Det var märkbar skillnad på skolsköterskors erfarenhet om de hade arbetat i
6 månader eller över ett år då nya skolsköterskor fortfarande orienterar sig på en ny
arbetsplats med nya arbetsuppgifter. Däremot hade en sådan inklusionskriterie kunnat
innebära att det försvårat att få tag på deltagare.
En annan inklusionskriterie var att skolsköterskorna skulle ha en
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning skolsköterska, distriktssjuksköterska eller
barnsjuksköterska för att säkerställa att de hade önskad kunskap om barn och
hälsofrämjande arbete. En av deltagarna hade specialistsjuksköterskeutbildning med
inriktning psykiatri. Denna deltagare inkluderades i examensarbetet. Det kan diskuteras om
en möjlig svaghet i genomförandet av examensarbetet kan vara att inklusionskriteriet
frångicks. Anledningen till att deltagaren inkluderades grundas i att denne hade 5 års
arbetslivserfarenhet som skolsköterska och för att psykiatriutbildningen kan erbjuda nya
infallsvinklar i att främja elevers fysiska aktivitet vilket ansågs kunna lyfta innehållet i
insamlad data.
Intervjufrågorna var sju öppna frågor med möjlighet att ställa följdfrågor. En intervjuguide
användes som stöd under intervjuerna för att säkerställa att ingen fråga glömdes bort.
Eftersom det var första gången författarna till detta examensarbete genomförde intervjuer
kunde det i efterhand konstateras att intervjutillfällena förbättrades allt eftersom erfarenhet
tillförskaffades. Det framkom också i efterhand att intervjufrågorna kunde ha varit mer
specifika. Denna erfarenhet kommer att komma till nytta vid framtida intervjustudier.
Inför analysen reflekterades det gemensamt kring förförståelse för att medvetandegöra den
vilket enligt Henricson (2012) kan begränsa dess påverkan på resultatet. Medvetenhet
gällande förförståelse försökte hållas genom hela analysen men det går inte helt utesluta att
förförståelsen påverkat analysen och resultatet (Henricson, 2012). Ingen av författarna till
examensarbetet har varit verksam inom elevhälsa eller gjort analys av intervjuer tidigare
vilket kan ses som en fördel gällande förförståelse. Däremot kan det vara en svaghet att
tidigare erfarenhet saknas. Innehållsanalysen genomfördes enligt Elo och Kyngäs kvalitativa
innehållsanalys. Den påbörjades med att båda författarna till examensarbetet lyssnade på
sina intervjuer flertalet gånger efter transkriberingen, då fokus kunde vara på det som sades.
Sedan lästes datamaterialet flertalet gånger vardera. Vid sista läsningen markerades
meningsbärande enheter. Dessa gick författarna igenom tillsammans och kontrollerade att de
stämde. I nästa steg kodades de meningsbärande enheterna. Subkategorier, generiska
kategorier och huvudkategori skapades. Rimligheten i samtliga kategorier kontrollerades av
handledare och kurskamrater vilket enligt Henricson (2012) stärker giltigheten i analysen.
Överförbarhet syftar till hur väl resultatet går att överföra till liknande sammanhang på
andra platser (Wallengren & Henricson, 2012). Resultat från kvalitativ forskning går inte att
generalisera då det handlar om erfarenheter men om resultatet är trovärdigt så är det
överförbart (Danielson, 2012a). Resultatet i detta examensarbete går att överföra till andra
21

skolor och sammanhang där arbete med barn- och ungdomar sker. Övrig vårdpersonal eller
andra vuxna som arbetar med barn- och ungdomar kan ha nytta av resultatet när de
exempelvis arbetar med övervikt, kost och motion.
Examensarbetet genomfördes tillsammans med undantag för datainsamling, transkribering,
inläsning av insamlat datamaterial och utsortering av meningsbärande enheter.

8.3 Etikdiskussion
Avsnittet diskuterar etiska aspekter i relation till etisk försvarbarhet, examensarbetets
genomförande på ett etiskt sätt och nytta samt risker med examensarbetet.
Etisk försvarbarhet handlar enligt Kjellström (2012) om att studera något som är av
betydelse som bidrar till ökad kunskap, att en studie har god vetenskaplig kvalitet och att den
genomförs på ett etiskt sätt. Nyttan med en studie behöver överväga möjliga risker för
medverkande. En studie ska kunna vara till nytta för individ, samhälle eller profession.
Nyttan med detta examensarbete är att skolsköterskors erfarenheter gällande deras
hälsofrämjande arbete kan bidra till kunskapsutveckling och på så sätt underlätta
skolsköterskors hälsofrämjande arbetet med att främja elevers fysiska aktivitet framöver.
Detta kan vara till nytta för elever, skolsköterskor, skolsköterskeprofessionen och samhället i
stort om flera skolor skulle ha användning av resultatet.
När informationsbrev skickades ut till rektorer/verksamhetschefer ombads de att ta kontakt
med någon av författarna till examensarbetet om de hade invändningar mot att
skolsköterskorna deltog i intervjuerna. Kontakten önskades ske inom en vecka från att de fick
informationsbrevet. Ett aktivt ja till att skolsköterskorna fick kontaktas inhämtades alltså
inte. Detta kan anses utgöra ett etiskt problem vilket författarna till examensarbetet
reflekterat över. Beslut togs om att rektorerna/verksamhetscheferna skulle ta kontakt vid
invändningar p.g.a. tidsbegränsningar gällande examensarbetets genomförande. Eftersom
sommarsemestern var i antågande fanns en oro att inte få tillräckligt många svar för att
kunna börja kontakta informanter då målet var att försöka genomföra intervjuerna under
elevernas sommarlov. När automatiskt mailsvar erhölls om att någon var på semester eller
liknande togs hänsyn till detta och en veckas tid lades på fr.o.m. att den
rektorn/verksamhetschefen var åter. Förhoppning fanns att om svar önskades inom en vecka
så kunde det motverka att mailet glömdes bort.
Möjliga risker med skolsköterskors deltagande i detta examensarbete kan ha varit att de
tillfrågade känt sig tvingade att tacka ja till att delta i intervjuerna i samband med att de
kontaktades via telefon. Detta trots att de informerats via mail i förväg om att de kan komma
att kontaktas och att författarna även informerade muntligt i telefon om att deltagande var
frivilligt utan negativa konsekvenser som följd om de inte önskade att delta. En annan risk
kan ha varit att författarna upptog skolsköterskors tid för genomförande av intervjuer som de
hade behövt till annat. För att försöka att påverka detta så lite som möjligt togs kontakt med
skolsköterskorna under sommaren när eleverna hade sommarlov. Intervjuerna planerades
också in under sommaren då skolsköterskor enligt egen utsago hade bättre möjlighet att
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kunna delta. Ytterligare en risk kan ha varit att två av intervjuerna inte hölls på
skolsköterskornas arbetsplats vilket kan ha inverkat i deras upplevelse av trygghet under
intervjutillfället. Informanterna erbjöds några andra alternativa platser för genomförandet av
intervjuerna. Skolsköterskorna valde de alternativa platserna och uppgav att det kändes bra.

9

SLUTSATSER

Examensarbetets resultat visar att skolsköterskorna arbetar hälsofrämjande med elevers
fysiska aktivitet genom att hantera hinder och möjligheter. Hanteringen av dessa hinder och
möjligheter beskrivs som utmanande för deras roll och kretsar kring att söka
samarbetspartners bland elever, deras föräldrar och pedagoger samt övrig skolpersonal.
Resultatet bidrar med ökad kunskap gällande skolsköterskors hälsofrämjande arbete genom
att beskriva hur self-efficacy, interpersonella influenser och situationsbundna influenser kan
inverka på både eleverna och skolsköterskorna. Dessa begrepp har bidragit till att öka
förståelse för aspekter som påverkar elevernas fysiska aktivitet och skolsköterskornas
hälsofrämjande arbete. Resultatet kan också ge vägledning för vilka insatser som skulle
kunna vara betydelsefulla att utveckla. Sådana insatser skulle kunna vara utvecklande av
verktyg till att öka elevers och föräldrars self-efficacy och information och riktlinjer till
föräldrar gällande begränsande av skärmtid. Resultatet kan också anses bidra till ytterligare
förståelse för att utvecklandet av skolgårdar och samarbete mellan skolsköterskor och
skolpersonal är utvecklingsområden som är av betydelse att prioritera. Att framgångsrikt
främja elevers fysiska aktivitet medför att elever kan föra med sig hälsosamma vanor till
vuxenlivet. Eftersom fysisk aktivitet har betydelse för många hälsoaspekter i en människas liv
så kan de positiva effekterna vara omfattande och innebära att färre blir sjuka i
livsstilssjukdomar i framtiden. En hälsosammare befolkning skulle kunna innebära färre
kostnader för samhället med färre sjukskrivningar och mindre påfrestning på sjukvårdens
resurser. Som ett led i detta så skulle fler människor orka arbeta effektivare och längre och
därmed bidra till samhällsekonomiska vinster och ett starkare samhälle.

10 YTTERLIGARE FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSBEHOV
Utifrån det som framkommit i resultatet ses en kunskapslucka gällande hur skolsköterskor
kan göra för att stärka elevers self-efficacy. En studie gällande detta skulle kunna vara till
nytta för distriktssköterskor inom olika kontext som exempelvis vårdcentral och skola i
sammanhang där människor ska göra en beteendeförändring för att främja sin hälsa. Under
arbetet med datamaterialet framkom det också att skolsköterskorna sett en betydande
påverkan på elevers finmotorik. Skolsköterskorna uppgav att elever besöker dem betydligt
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oftare med skador som de får under slöjd- och hemkunskapslektionerna och sätter det i
samband med att barn sitter vid skärmar istället för att exempelvis leka med olika verktyg
och vara fysiskt aktiva. En studie om effekten av överdriven tid vid skärmar på barns och
ungdomars finmotorik skulle därför kunna vara betydelsefullt. En aspekt som blev synlig
under analysen men som inte togs upp i resultatet är hälsosamtal med tolk. Skolsköterskorna
lyfte dessa hälsosamtal som problematiska p.g.a. att de tar lång tid och för att det inte går att
genomföra MI samtal via tolk. En studie om hur skolsköterskor främjar nyanlända elevers
fysiska aktivitet skulle kunna ge annan information än vad resultatet i detta examensarbete
visar och därför vara av intresse.
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skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med att främja elevers fysiska aktivitet.
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Deltagande i studien är frivilligt och du kan avbryta din medverkan utan att det får några som helst
negativa konsekvenser för dig som person och utan att motivera varför. Intervjuerna kommer att spelas
in på författarnas mobiler. Ljudfilen överförs snarast möjligt till lösenordskyddad dator och raderas från
mobilen. I datorn förvaras ljudfilen på ett säkert sätt. Intervjuerna kommer att transkriberas vartefter
att intervjuerna genomförs. Enbart författarna och handledaren av denna studie kommer ha tillgång till
datamaterialet. Insamlade data sparas under examensarbetets gång tills dess att examensarbetet är
godkänt för att sedan raderas. All insamlade data kommer avidentifieras och hanteras konfidentiellt
enligt Sekretesslagen (SFS 2009:400) och den nya personuppgiftslagen Dataskyddsförordningen
[GDPR], (2018).

Med din medverkan får du möjlighet att delge dina erfarenheter av att arbeta med att främja elevers
fysiska aktivitet. Vår förhoppning är att studiens resultat kan ge ökad kunskap inom
forskningsområdet och ge vägledning för riktade insatser inom elevhälsan.

Uppsatsens resultat kommer publiceras som en magisteruppsats vid Mälardalens högskola och
eventuellt också som en artikel. Om ni som deltagare önskar ta del av uppsatsens resultat så är det
välkommet.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller av vår handledare.
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Vänligen fyll i nedan:

Specialistsköterskeutbildning

________________________________________

Hur lång arbetslivserfarenhet av att arbeta som skolsköterska

Ålder ________________________________________

2

Samtycke till att delta i intervjuer om skolsköterskors erfarenheter av att arbeta
med att främja elevers fysiska aktivitet

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella magisteruppsatsen och haft tillfälle att i
lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den skriftliga
informationen om uppsatsen och på detta samtyckesformulär.

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange orsak, kan
avbryta mitt deltagande i studien.



JA, jag vill delta i intervjuer om skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med att främja
elevers fysiska aktivitet, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar behandlas på det sätt
som beskrivits i informationsbrevet.

_______________________________
Ort och Datum

____________________________
Underskrift

_______________________________
Namnförtydligande
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BILAGA C INTERVJUGUIDE

Intervjuguide

Vad är fysisk aktivitet för dig i det här sammanhanget?

Beskriv möjligheter att främja elevers fysiska aktivitet (ev. följdfrågor)

Beskriv hinder/utmaningar i arbetet med att främja elevers fysiska aktivitet (ev.
följdfrågor)

Beskriv en (eller flera) situationer då elevers fysiska aktivitet främjats

Beskriv en (eller flera) situationer då arbetet med att främja elevers fysiska aktivitet
inte uppnåddes/fungerade

Vad skulle du behöva för att kunna göra ett ännu bättre arbete med att främja elevers
fysiska aktivitet?

Är det något mer du vill lyfta innan vi avslutar?

1

BILAGA D ARTIKELMATRIS
Nr

Artikelreferens

Syfte

Metod

Resultat

1.

Abildsnes, E., Stea, T.H.,
Bernsten, S., Omfjord, C.S., &
Rohde, G. (2015). Physical
education Teachers’ and public
health Nurses’ perception of
Norwegian high school
Students’ participation in
physical education- a focus
group study. BMC Public
Health, 15, 1–9. doi:
10.1186/s12889-015-2660-y.

Att utforska
idrottslärares
och
skolsköterskors
uppfattningar
gällande
högstadieelever
s attityder till
idrottsundervis
ning samt att
utforska
idrottslärares
tankar kring
hur man ska
möjliggöra och
främja elevers
deltagande på
idrottslektioner
na.

Fokusgrupps
intervjuer med 6
idrottslärare och
8 skolsköterskor.
Därefter
implementerades
en ny
arbetsmodell på
2
högstadieskolor.
Slutligen
genomfördes 2
fokusgruppsinter
vjuer med 10
idrottslärare.

De elever som
mer sällan
deltog på
idrottslektioner
na var också de
med
svårigheter i
andra ämnen,
hade psykiska
besvär eller
ansågs av
andra som lite
udda. De elever
som sällan
deltog på
idrottslektioner
na besökte
elevhälsan i
högre
utsträckning.
Majoriteten av
eleverna var
delaktiga på
idrottslektioner
na, flertal av
dem hade
bristande
kunskaper om
hur de ska
utföra den
fysiska
aktiviteten.

2.

Audrain-McGovern, J.,
Rodriguez, D., Cuevas, J., &
Sass, J. (2013). Initial insight
into why physical activity may
help prevent adolescent
smoking uptake. Drug And
Alcohol Dependence, 132, 471–
478.
doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2
013.03.006.

Att utforska
om belöningen
som uppnås
genom fysisk
aktivitet kan
vara en
betydande
faktor mellan
rökning och
fysisk aktivitet.

En prospektiv
longitudinell
studie med 1374
ungdomar
gällande deras
hälsobeteenden.

Positiva
effekter av
fysisk aktivitet
har visats på
exempelvis
kostvanor,
psykiskt
mående, sömn,
välbefinnande,
prestation, att

1

minska
stillasittande
och motverka
stress hos
personer som
regelbundet är
fysiskt aktiva.
Den fysiska
aktiviteten
aktiverar
belöningssyste
met i hjärnan
och bidrar till
att dessa
ungdomar
sällan börjar
använda tobak
eller droger.

3.

Bradley, B. J., & Greene, A. C.
(2013). Do health and
Education Agencies in the
United States Share
Responsibility for Academic
Achievement and Health? A
review of 25 years of Evidence
About the Relationship of
Adolescents´ Academic
Achievement and health
Behaviors. Journal of
Adolescent Health, 52, 523-532.
doi:
org/10.1016/j.jadohealth.2013.
01.008.

Att
sammanställa
evidens om
sambandet
mellan
ungdomars
hälsoriskbeteenden och
deras
skolprestatione
r.

122 artiklar som
hade minst en
variabel för
hälsorisk
beteende och för
skolprestation
granskades och
sammanställdes.
Litteraturöversik
t.

För alla 6
hälsoriskbeteen
den
rapporterade
96,6% av
studierna
statistiskt
betydande
samband
mellan
hälsoriskbeteen
den och
skolprestation.

4.

Brindova, D., Pavelka, J.,
Sevcikova, A., Zezula, I., Van
Dijk, J.P., Reijnevald, S. et al.
(2014). How parents can affect
excessive spending of time on
screen-based activities. BMC
Public Health, 14(1), 1261-1261.
doi: 10.1186/1471-2458-141261.

Att utforska
sambandet
mellan
familjerelatera
de faktorer och
den
överskridande
tid som
tillbringas
framför en
skärm bland
barn i
skolåldern.

En
tvärsnittsstudie
baserad på
hälsobeteenden
hos barn i
skolåldern.
Deltagarna var
258 slovakiska
barn och 406
tjeckiska barn.

Äldre barn
spenderar mer
tid vid skärmar
jämfört med
yngre barn.
Mer än hälften
av alla barn har
TV och dator i
sina sovrum.
Mer än hälften
av föräldrarna
begränsade
barnens
skärmtid sällan
eller aldrig. En
fjärdedel av
barnen är vana
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vid att titta på
TV ihop med
sina föräldrar
dagligen.

5.

Delisle, T.T., Werch, C.E.,
Wong, A.H., Bian, H. & Weiler,
R. (2010). Relationship
Between Frequency and
Intensity of Physical Activity
ant Health Behaviors of
Adolescents. Journal of School
Health, 3(80), 134-140. doi:
org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.174
6-1561.2009.00477.x.

6.

Faigenbaum, A.D., GipsonJones, T.L., & Myer, G.D.
(2012). Exercise Deficit
Disorder in Youth: An
Emergent Health Concern for
School Nurses. The Journal of
School Nursing, 28(4), 252255. doi:
10.1177/1059840512438227.

Att undersöka
sambandet
mellan
träningsfrekve
ns, intensitet
vid fysisk
aktivitet och
både
hälsorisker och
hälsofrämjande
vanor hos
ungdomar.

En
sammanställni
ng av studier
som rör
ungdomars
brist på fysisk
aktivitet och
möjliga
åtgärder.
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822 studenter
svarade på en
enkät om deras
tränings vanor.
Kvantitativ
design.

Sammanställd
redogörelse.

Ungdomar som
kom upp i hög
intensitet när
de var fysiskt
aktiva använde
droger i mindre
utsträckning, åt
långsamma
kolhydrater
mer frekvent
och åt mer
hälsosamma
fetter.
Resultatet
visade även att
de som tränade
m hög
intensitet
använde sig av
stresshantering
i större
utsträckning
och sov bättre
jämfört med
dem som
tränade med
måttlig
intensitet.
Skolsköterskor
har en unik
position att dra
nytta av
hälsobesöken då
de ger en
möjlighet att
bedöma elevers
vanor när det
gäller fysisk
aktivitet. De har
en idealisk
möjlighet att
uppmuntra
elever till att
dagligen delta i

lek,
rastaktiviteter,
sport, planerade
aktiviteter och
undervisning
gällande idrott
och hälsa.

7.

Golsäter, M. (2012).
Hälsosamtal som metod att
främja barns och ungdomars
hälsa. Avhandling. Högskolan I
Jönköping.

Att utforska
och beskriva
hälsosamtal
utifrån elevers
och
skolsköterskors
perspektiv
samt den
verbala
interaktionen
dem emellan i
kontexten av
ett strukturerat
hälsoverktyg.

Både
Fokusgrupper
där 74 elever och
23
skolsköterskor
deltagit samt
individuella
intervjuer där 14
skolsköterskor
deltagit. Även 24
hälsosamtal
mellan elever och
skolsköterskor
har
videoinspelats.
Kvalitativ
innehållsanalys
har använts för
att analysera
intervjuerna.
Hälsosamtalen
har analyserats
kvantitativt med
hjälp av RIAS.

Hälsosamtalen
beskrevs av
eleverna som
en möjlighet till
ytterligare
kunskap och
gav dem insikt
om den egna
hälsan. Detta
uppnåddes då
hälsosamtalet
utgick från den
specifika eleven
i fråga. Det
finns
utmaningar för
skolsköterskor i
att kunna
anpassa
samtalet
utifrån varje
elevs
önskningar och
behov. Ett
hälsoverktyg
kan bidra med
en struktur och
ligga till grund
för samtalet.

8.

Golsäter, M., Fast, A., BergmanLind, S., & Enskär, K. (2015).
School nurse’s health dialogues
with pupils about physical
activity. British Journal of
School Nursing, 10(7), 330-336.
doi.org/10.12968/bjsn.2015.10.
7.330.

Undersöka
skolsköterskors
hälsosamtal
med elever
angående
fysisk aktivitet.

15 skolsköterskor
som utförde
hälsosamtal med
24 elever i
åldrarna 10,14
och 16.
Deskriptiv
utforskande
kvalitativ design.
Videoinspelade
samtal.

Skolsköterskor
na arbetade
med att skapa
ett flyt i
samtalet och
höll samtalet
igång för att
möjliggöra att
öka
medvetenheten
hos eleven
gällande fysisk
aktivitet. För
att få elevens
förtroende
använde
skolsköterskor
sig av socialt
prat och gav
positiv
feedback.
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9.

10.

Hoekstra, B.A., Young, V.L.,
Eley, C.V., Hawking, M., &
McNulty, C, (2016). School
Nurses’ perspectives on the role
of the school nurse in health
education and health
promotion in England: a
qualitative study. BMC
Nursing, 15 (73), doi:
10.1186/s12912-016-0194-y.

Att få en
förståelse för
hur
skolsköterskor
upplever sin
roll, i syfte att
kunna erbjuda
dem stöd i
deras
hälsofrämjande
arbete.

Induktiv
kvalitativ design
med semistrukturerade
intervjuer och

Høstgaard Bonde, A., Bentsen,
P., & Lykke Hindhede, A.
(2014). School Nurses’
Experiences With Motivational
Interviewing for Preventing
Childhood Obesity. The Journal
of School Nursing, 30(6), 448455. doi:
10.1177/1059840514521240.

Att utforska
skolsköterskors
erfarenheter
och svårigheter
då använder
motiverande
samtal som
stöd i möten
med
överviktiga
barn och deras
föräldrar.

Semistrukturera
de intervjuer
med 12
skolsköterskor.
Kvalitativ
fallstudie.

5

fokusgrupper.

Genom att
samla
information om
elevens fysiska
aktivitet fick
skolsköterskor
en överblick
och utifrån den
skapades en
möjlighet till
förändring till
att öka elevens
fysiska
aktivitet.
Skolsköterskor
beskrev sina
huvudsakliga
uppgifter, sin
roll i det
hälsofrämjande
arbetet, hur de
prioriterar
insatser utifrån
arbetsbörda
samt socialt
arbete.
Skolsköterskor
använde
motiverande
samtal och
integrerade det
förhållningssätt
et i det dagliga
arbetet
tillsammans
med andra
metoder de
hade med sig
från tidigare. 3
svårigheter i
intervjuerna
med
skolsköterskor
framkom, den
första var när
barnet var
kraftigt
överviktigt och
föräldrarna inte
ville kännas vid
att det var
något problem.
Den andra
svårigheten var
när elev och
föräldrar
befann sig på

11.

Loman, D. G. (2008).
Promoting Physical Activity in
Teen Girls: Insight From Focus
Groups. American Journal of
Matern Child Nurse, 33(5),
294-299. doi:
10.1097/01.MCN.0000334896.
91720.86.

Beskriva
tonårsflickors
syn på fysisk
aktivitet och
utforska
strategier som
skolsköterskan
kan använda
för att främja
fysisk aktivitet.

28 flickor i
åldrarna 12–18
år. Kvalitativ
design.
Fokusgrupper,
intervjuer.

12.

Lu, C., Stolk, R.P., Sauer, P.J.,
Sijtsma, A., Wiersma, R.,
Huang, G. et al. (2017). Factors
of physical activity among
Chinese children and
adolescents: a systematic
review. International Journal
of Behavioral Nutrition and
Physical Activity, 14(36), 1-10.
doi: 10.1186/s12966-017-0486y.

Att
sammanfatta
faktorer som är
relaterade till
fysisk aktivitet
hos kinesiska
barn och
ungdomar.

En systematisk
litteraturöversikt
där 42
vetenskapliga
artiklar
inkluderades.

6

olika nivåer på
motivations
stegen.
Slutligen
beskrivs
svårigheten att
ha en
individuell
framtoning
som MI för att
förebygga ett
komplext
socialt
problem, i
detta fall
övervikt.
Kompisstödet
var viktigt.
Tonåringarna
var enade om
att den fysiska
aktiviteten
kunde främjas
av att vara
tillsammans
med aktiva
kompisar.
Skolsköterskor
na skulle vara
stöttande och
se varje person
individuellt. De
fick inte
uppträda
auktoritärt och
tonåringarna
påpekade att
det var viktigt
vad och hur
skolsköterskor
uttryckte sig.
De flesta
studier påvisar
en låg nivå av
fysisk aktivitet
och att pojkar
är något mer
aktiva än
flickor. Vidare
framkommer
det att selfefficacy och
föräldrars
fysiska aktivitet
har en positiv
effekt på barn
och ungas

fysiska
aktivitet.

13.

Mäenpää, T., Paavilainen, E., &
Åstedt-Kurki, P. (2013). Familyschool nurse partnership in
primary school health care.
Scandinavian Journal of
Caring Sciences, 2013(27), 195202. doi: 10.1111/j.14716712.2012.01014.x.

Att utveckla en
familjevårdand
e teori
bestående av
samverkan
mellan
skolsköterskor
och familjen.

14.

Poutiainen, H., Holopainen, A.,
Hakulinen-Viitanen, T., &
Laatikainen, T. (2015). School
nurses’ descriptions of concerns
arising during pupils’ health
check-ups: A qualitative study.
Health Education Journal,
74(5), 544-556.
doi:10.1177/0017896914551428
.

Att beskriva
skolsköterskors
oro som
väcktes under
hälsokontroller
.

15.

Reuterswärd, M., & Lagerström,
M. (2010). The aspects school
health nurses find important for
successful health promotion.
Scandinavian Journal of
Caring Sciences, 24, 156-163.

Att undersöka
skolsköterskors
förutsättningar
för att arbeta
hälsofrämjande
med elever i

7

Både
gruppdiskussion
er där sexnioklassare
deltog, intervjuer
med föräldrar
och slutligen fick
skolsköterskor ge
sin syn
skriftligen
gällande
samverkan med
familjen.
Grounded
Theory baserad
på Straussians
principer,
kvalitativ ansats.
Fokusgruppsinte
rvjuer med 17
skolsköterskor
som skedde först
2011 och sen på
nytt 2013.
Kvalitativ
Induktiv
innehållsanalys.

Intervjuer med 8
skolsköterskor
från olika
kommuner.
Graneheim och
Lundmans
kvalitativa

Huvudbegrepp
et av teorin är
problembasera
d
kommunikatio
n som
beskriver
samverkan
mellan
skolsköterskor
och familjer.

Skolsköterskor
s oro gällde
främst den
psykosociala
utvecklingen
hos elever samt
när det rörde
sig om problem
inom familjen.
Skolsköterskor
uppgav att de
var särskilt
bekymrade när
det gällde
fetma bland
elever även
nätmobbning
gjorde
skolsköterskor
oroade.
Skolsköterskor
uppgav att de
kände sig
osäkra gällande
hur de skulle
agera och
saknade
tillräckligt
tvärvetenskapli
gt stöd när
elever hade
problem.
Framkom att
förutsättningar
na för att
arbeta
hälsofrämjande
såg olika ut i
kommunerna.
Detta

doi: 10.1111/j.14716712.2009.00699.x.

åldern 13–15
år.

innehållsanalys
användes.

16.

Ridgers, N.D., Saint-Maurice,
P.F., Welk, G.J., Siahpush, M.,
& Huberty, J. (2010).
Differences in Physical Activity
During School Recess. Journal
of School Health, 81(9), 545551. doi.org/10.1111 / j.17461561.2011.00625.x.

Att utforska
graden av
fysisk aktivitet
på skolrasten i
relation till
kön, etnicitet,
klass och i
vilken grad
rasten bidrar
till den dagliga
fysiska
aktiviteten
under
skoldagen.

210 barn i klass
3–6 hade en
mätare på sig
som mätte deras
fysiska aktivitet
var 5:e sekund i 5
skoldagar i följd.

17.

Rising Holmström, M.,
Asplund, K., & Kristiansen, L.
(2013). Promoting a
relationship-based health
practice: A challenge for school
nurses. British Journal of
School Nursing, 8(1), 30-38.
doi.org/10.12968/bjsn.2013.8.1
.30

Att beskriva
skolsköterskors
erfarenheter av
hälsosamtal
och dess
innehåll.

En kvalitativ
beskrivande
intervjustudie
där 16
skolsköterskor
deltog.

8

påverkade vad
skolsköterskor
gjorde och i
vilken
utsträckning
det
möjliggjorde
att arbeta på ett
hälsofrämjande
sätt. Tre
betydelsefulla
aspekter
framkom som
nödvändiga för
ett
framgångsrikt
hälsofrämjande
arbete i skolan.
Dessa var
organisation,
stöd och
kunskap.
Pojkar var mer
aktiva än
flickor under
rasterna. Ingen
skillnad
hittades
beträffande
etnicitet. Barn i
klass 3 och 5
var mer aktiva
än barn i klass
4 och 6.
Rasterna
bidrog med ca
20% av
barnens dagliga
fysiska aktivitet
som räknas
som måttlig till
hög i intensitet.
Skolsköterskor
na upplevde
hälsosamtalet
som ett
användbart
verktyg för att
arbeta med
elevers hälsa på
ett
relationsbasera
t,

elevfokuserat,
strukturerat
och
systematiskt
sätt.
Skolsjuksköters
kor upplevde
ensamhet och
frustration i de
svåra
situationerna
med eleverna,
och de
uttryckte behov
av ytterligare
samarbete.

18.

Rising Holmström, M.,
Häggström, M., & Kristiansen,
L. (2015). Skolsköterskans
rolltransformering till den nya
hälsofrämjande positionen.
Nordic Journal of Nursing
Research, 35(4), 210–217. doi:
10.1177/0107408315587860.

Att beskriva
skolsköterskan
s
rolltransformer
ing mot
primärt
hälsofrämjande
och sekundärt
förebyggande
och åtgärdande
arbete.

En kvalitativ
deduktiv
innehållsanalys
av tidigare
inspelade
intervjuer.

Skolsköterskor
erfar att det
egna
förhållningssätt
et och den egna
attityden till
sitt arbete och
till eleverna
som avgörande
för hur det
hälsofrämjande
arbetet faller ut
och relationen
till eleverna är
en betydande
del. Ett
professionellt
förhållningssätt
och
elevcentrering i
det
hälsofrämjande
arbetet lyfts
fram.

19.

Smith, B.J., Grunseit, A.,
Hardy, L.L., King, L.,
Wolfenden, L., & Milat, A.
(2010). Parental influences on
child physical activity and
screen viewing time: a
population based study. BMC
Public Health, 10 (1), 593-603.
doi: 10.1186/1471-2458-10-593.

Att undersöka
betydelsen av
upplevda
hinder och selfefficacy hos
föräldrar i
relation till
barns fysiska

Tvärsnittsstudie
där knappt 4000
föräldrar deltog
genom att svara
på en enkät.
Skillnader
undersöktes
barnets kön,
åldersgrupp,

Kostnad, brist
på möjligheter
att delta och
svårigheter att
ta sig till och
från en
aktivitet
rapporterades
som de främsta
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aktivitet och
skärmtid.

hushållets
inkomst,
moderns
utbildningsnivå
och
bostadsområde.

hindren särskilt
hos
låginkomsttaga
re och de som
bor på
landsbygden.
Ju högre selfefficacy
föräldern hade
desto mer
positivt var det
för barnets
fysiska
aktivitet.

20.

Solley, H., & Lyttle, C.P. (2012).
Health-related behaviours and
wellbeing in children aged 10-13
years. British Journal of School
Nursing, 7(7), 333-338. doi:
10.12968/bjsn.2012.7.7.333.

Att utforska
hälsorelaterade
beteenden
bland barn 10–
13 år i
Skottland med
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Att utforska
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