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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Fysisk inaktivitet och mental ohälsa ökar bland barn och ungdomar i Sverige. 
Forskning visar att beteenden som barn har ofta fortsätter i vuxen ålder, och att fysisk 
aktivitet är positivt för både hälsan och studieresultat. Trots detta finns det nästan inga 
fysioterapeuter i den svenska skolan. Av denna anledning intervjuades de som arbetar i 
elevhälsoteamet.  
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de professioner som ingår i elevhälsoteam på 
kommunala grundskolor tänker kring behov av och möjligheter för att inkludera 
fysioterapeut i elevhälsoteamet. 
 
Metod: Kvalitativ design, gjord med intervjuer och analyserad med induktiv ansatts. Urvalet 
var åtta personer som representerade fyra av de professioner som arbetar inom 
elevhälsoteamet. 
 
Resultat: Fyra kategorier och tio underkategorier utformades. Kategorierna var: Kunskap 
om fysioterapi, Elevhälsoteamets uppdrag, behov av kompetens och Styrande faktorer. Dessa 
kategorier talar om informanternas förkunskap om fysioterapeuter, vad elevhälsoteamet gör 
idag, vad de ser för kompetensbehov och vad som styr ifall fysioterapeuter skall komma in i 
skolan. 
 
Slutsatser: Informanterna såg positivt på att ta in fysioterapeuter i skolan. Hinder 
identifierades i form av ekonomi och lagstadgad styrning. Det finns ett behov av att 
marknadsföra vad fysioterapeuter kan göra för skolan till de som tar beslut kring 
elevhälsoteamet.  
 
Nyckelord: Barn och ungdom, Elevhälsa, inaktivitet, Stress, Fysioterapi 
  



ABSTRACT 
 
Background: Physical inactivity and mental illness is growing among children and youths 
in Sweden. Research shows that the behaviours that children have often continue in 
adulthood, and that physical activity is good for both general health and academic results. 
Despite this, there are almost no physiotherapists in Swedish schools. Because of this those 
who work in the student health team were interviewed. 
 
Aim: The aim of this study is to survey what professions that are included in the student 
health teams in municipality schools think about the need of and possibilities for 
physiotherapists to be included in the student health team. 
 
Method: Qualitive design conducted with interviews and analysed with inductive approach. 
The included participants were eight persons who represented four of the professions that 
work within the student health team. 
 
Result: Four categories and ten subcategories were formed. the categories were: knowledge 
of physical therapy, the student health teams mission, need for competence and controlling 
factors. These categories convey the informant’s knowledge about physiotherapists, what the 
student health team does today, their need for additional competence and what determines 
whether physiotherapists can work within schools.  
 
Conclusion: The informants were positive towards possibly having physiotherapists in 
schools. Hurtles were identified as economic and law. There is a need for physiotherapists to 
market what they can contribute to the school to those in power over the student health team. 
 
Keywords: Children and youth, Student health, inactivity, Stress, Physiotherapy 
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1 BAKGRUND 

Endast ett fåtal fysioterapeuter arbetar idag inom elevhälsan i Sverige. Detta trots att 

inaktivitet och mental ohälsa ökar bland barn och unga. Fysisk aktivitet och god motorik 

gynnar lärande och hälsovanor som startas i barndomen behålls ofta till vuxen ålder. Dessa 

är områden som fysioterapeuter arbetar med och skulle kunna bidra med inom elevhälsan. 

 Fysioterapi och Beteendemedicin 

Enligt Broberg och Lenné (2019), defineras begreppet Fysioterapi som följande: ”Fysioterapi 

är en profession och ett vetenskapsområde vilka är integrerade i varandra. Fysioterapi 

omfattar kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett 

hälsoperspektiv. I centrum för kunskapen står förståelse av kroppen, dess rörelse och 

funktion samt interaktion med andra och med miljön” (s.5).    

Fysioterapi som vetenskap har sin grund i rörelseapparaten men sträcker sig även ut över det 

psykosociala för att bilda en helhet. Som profession utövas fysioterapi dels i förebyggande 

syfte med avseende att behålla god hälsa och i rehabiliterande syfte med avseende att främja 

hälsa. Detta gäller både mental och fysisk hälsa (Broberg & Lenné, 2019).    

Broberg och Lenné (2019) beskriver vidare verksamhetsområden för fysioterapeuter där 

arbete inom hälso- och sjukvård är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, samt 

habiliterande och rehabiliterande med terapeutiska insatser. Dessa insatser kan kombineras 

eller utföras var för sig beroende på var fysioterapeuten är verksam och behovet finns. 

Broberg och Lenné (2019), skriver även att det hälsofrämjande arbetet har fått ett större 

fokus genom att mer kunskap om livsstilsrelaterad ohälsa och hur detta kan förebyggas har 

tagits fram. Det har gjort att arbetet för en fysioterapeut innefattar delar som 

beteendeförändringar för att ändra levnadsvanor som ohälsosamma matvanor, ökat 

stillasittande och otillräcklig fysisk aktivitet. Detta arbete kan ske både på gruppnivå och 

individnivå samt olika åldrar för att främja en bättre hälsa. De terapeutiska aspekterna kan i 

sin tur handlar om utredning och behandling av personer som är drabbade av tillstånd som 

depression, ångest, stress eller funktionsvariation i rörelse- och stödjeorganen.  

Enligt Society of behavioral medicine (SBM) definieras beteendemedicin som ett 

interdisciplinärt område där utveckling och integrering av beteendemässiga, psykosociala 

och biomedicinska kunskaper är relevanta för att förstå hälsa och sjukdom och att applicera 

denna kunskap i både syftet att förebygga, och i behandla sjukdomar (https//:www.sbm.org).    

Denison & Åsenlöf (2016), utvecklar begreppet ur en fysioterapeutisk synvinkel och beskriver 

beteendemedicinens grundprincip som ett samband mellan beteende- och biomedicinska 
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faktorer i samtliga stadier av sjukdomsutveckling. Hur en individ beter sig i vardagen kan 

påverka kroppsliga funktioner på samma sätt som en störning av kroppsliga funktioner kan 

påverka individens beteende.  

 Fysisk och mental hälsa bland barn och unga 

  
Fysisk inaktivitet och stillasittande har ökat hos unga (Brodersen, Steptoe, Boniface, & 

Wardle, 2007). Folkhälsomyndigheten (2019) publicerade en rapport om barns och 

ungdomars rörelsemönster. Barn i åldrarna 11 - 15 är inaktiva 60 - 75% av sin vakna tid och 

att 35% av den aktiva tiden de får per dag sker under skoltid. De barn som skattade sin hälsa 

som god var dem som var mer aktiva. Det framkom även att flickor var mindre aktiva än 

pojkar (Folkhälsomyndigheten, 2019).   

Fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt övervikt, och påverkar den 

mentala hälsan hos unga människor positivt (Hallal, Victora, Azevedo, Wells, 2006). I FYSS 

2017 finns det rekommendationer angående fysisk aktivitet för barn och ungdomar. De 

nationella rekommendationerna visar att sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk 

aktivitet bör vara av aerob karaktär och måttlig till hög intensitet. Minst tre gånger i veckan 

bör den fysiska aktiviteten med aerob karaktär vara av hög intensitet. Det bör ingå 

muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter tre gånger i veckan (Berg och Ekholm, 

2016).  

God mental hälsa är det tillstånd där en persons vardag och arbete kan hanteras med normal 

stressnivå och att personen kan ta del av sitt samhälle. Mental hälsa påverkas i stor grad av 

omgivningen, socioekonomisk situation samt sitt eget beteende (World Health Organization, 

2007).  

Mental ohälsa ökar bland skolbarn i Sverige, detta konstateras i Folkhälsomyndigheten 

(2019), i en rapport om skolbarns hälsa som görs var fjärde år på barn och ungdomar i 

åldrarna 11, 13 och 15 för att se skillnader över tid, dessa rapporter har gjorts sedan 80-talet. 

Som exempel på mentala besvär anger studien fyra kategorier, “nedstämdhet”, “irritation”, 

“nervositet” och “sömnsvårigheter”. I rapporten konstaterades det att andelen som hade 

minst 2 olika psykiska eller somatiska besvär mer än 1 gång i veckan har dubblats, och att 

nivåerna nu är de högsta sedan rapporteringen startade.  

 Effekter av fysisk aktivitet för barn och ungdomar 

När fysioterapeuter arbetar med barn och ungdomar handlar det om att bedöma 

funktionsförmåga, undervisning och vid behov informera om åtgärder och skapa 

behandlingsplaner (Fysioterapeuterna 2016).    

I en studie om skolbaserad fysioterapi, kunde det påvisas att det kan främja utvecklingen 

inom elevens skolgång. Detta framförallt hos barn med motoriska funktionsvariationer som 
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Cerebral Pares (CP). Fokus för fysioterapeuterna låg på att guida barnet genom att träna 

motoriska färdigheter, rörlighet och funktionell styrka. Detta för att främja barnets 

självständighet och delaktighet inom skolan. (Mccoy, Effgren, Chiarello, Jeffries och 

Villasante Tezanos, 2018) 

Motorisk kontroll definieras som hur muskler kontrolleras för att uppnå specifika rörelser 

(Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Att motorik har betydelse för barns och ungdomars 

akademiska utveckling är något som Eriksson och Karlsson (2012) kunde påvisa i sin 

interventionsstudie som hade ett spann på nio års tid. Fysisk träning på 45 minuter varje 

vardag tillsammans med extra motorisk träning för de som låg efter i sin motoriska 

utveckling ledde till bättre motorisk kontroll och bättre akademiska resultat än 

kontrollgruppen. Den största skillnaden kunde observeras hos pojkar där 95,8% av 

interventionsgruppen och 83,3% av kontrollgruppen kvalificerade sig till gymnasienivå. För 

flickor var denna skillnad mindre där 96,6% av interventionsgruppen och 95,3% av 

kontroppgruppen kvalificerade sig till gymnasienivå (Eriksson och Karlsson, 2012).  

I en meta-analys av Cerrillo-Urbina et al. (2015) undersöktes effekten av fysisk aktivitet hos 

barn 6-19 år med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Den fysisk aktivitet de 

tittade på var aerobisk träning i form av gång, jogging, simning och dans. I en av studierna i 

meta-analysen var yogaprogram med som ett mindre intensivt alternativ. Studierna som 

användes i meta-analysen gjordes i snitt på cirka fem veckor och varje träningssession låg på 

50 minuter två till tre gånger i veckan. Intensiteten i de aeroba övningarna var mellan 50-

75% av max puls. Studierna visade att aerobisk aktivitet kan ha medel till stor effekt på 

koncentrationsförmåga, hyperaktivitet, impulsivitet, ångest och sociala problem för barn 

med ADHD.   

I en systematisk litteraturöversikt av Janssen och Leblanc (2010), kunde de påvisa att fysisk 

aktivitet har god effekt på hälsoaspekter som fetma hos barn och ungdomar. De kunde även 

fastställa en korrelation mellan mängden fysisk aktivitet och ökade hälsofördelar. En studie 

av Kühr, Lima, Grøntved, Wedderkopp & Klakk (2019), pekar även på att ökad idrott i skolan 

från 1.5 timmar i veckan till 4.5 timmar i veckan minskar risken för övervikt och fetma.  

I en meta-analys av Spruit, Assink, van Vugt, van der Put och Stams (2016), undersöktes 

effekten av fysisk aktivitet i förhållande till psykosociala områden som akademisk prestation, 

externa- och interna problem och självbild hos ungdomarna. Spruit et al (2016), påvisade att 

fysisk aktivitet hade positiva effekter på samtliga psykosociala kategorier.    

Mullender-Wijnsma et al (2015), utförde en studie där lektioner som matematik och språk 

gjordes om till fysiskt aktiva lektioner i en interventionsgrupp. Det kunde efter ett år påvisas 

att interventionsgruppen som hade haft fysiskt aktiva lektioner hade bättre akademiska 

resultat än kontrollgruppen i årskurs tre på grundskolan.  
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 Elevhälsan  

I socialstyrelsens styrdokument om elevhälsan (Socialstyrelsen, 2016), avses termen 

elevhälsa de professioner som arbetar direkt med elevernas hälsa. Dessa är specialpedagoger, 

psykologer, sjuksköterskor, läkare och liknande personal. På skolor benämns dessa ofta som 

elevhälsoteam för att de ser all personal på skolan som del av elevhälsan. Därför väljer 

författarparet att i denna studie använda begreppet elevhälsoteam för att särskilja vilka som 

ingår. 

Sedan 2011 har rektorn ansvar för att elevhälsoteamet ska kunna möta elevers medicinska, 

psykologiska, sociala och specialpedagogiska behov för att främja hälsa och förebygga 

problematik (Socialstyrelsen, 2016). I Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 2 under 25 § 

specificeras ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 

utveckling mot utbildningens mål ska stödjas” För att tillgodose detta säger samma paragraf: 

”för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 

2010:800, kap2 25§).  

I Sverige finns det tre fysioterapeuter som arbetar inom elevhälsoteam (Fysioterapeuterna, 

2017). Detta jämfört med Norge, där det i deras riktlinjer framgår det att det ska ingå 

fysioterapeuter i landets elevhälsa vid sidan av skolläkare, sjuksköterska, psykolog och 

kurator. Det arbetar idag 245 fysioterapeuter inom elevhälsoteam i Norge. Arbetsuppgifterna 

där handlar om att bedöma och utreda barn och ungdomar utifrån rörelse- och stödjeorgan 

med fokus på motoriska svårigheter för att, vid behov, ge stöd och behandling, samt att 

undervisa om ergonomi, stresshanteringen och kroppens funktion och behov av fysisk 

aktivitet. (Persson 2018).    

I en kandidatuppsats av Funnell och Levacic (2017) intervjuades fysioterapeuter inom 

pediatriken för att undersöka deras uppfattningar om möjligheten att påverka barn i skolan. I 

denna uppsats kunde de pediatriskt verksamma fysioterapeuterna identifiera att 

fysioterapeuter kan ha god verkan i skolan och bidra på flera fält både med barnen själva, 

men även deras föräldrar, och stödja andra verksamma på skolan med kunskap om hur 

barnens rörelsebehov och levnadsvanor ser ut. De kunde även i sin slutsats se att flera studier 

behövs inom detta område inklusive studier om fysioterapeuter i skolan sedd från andra 

populationsgruppers synvinkel.  

Enligt en intervju med sjukgymnasten Marlene Olsén Öbrink (Fysioterapeuterna, 2018) 

berättar hon att samarbetet mellan fysioterapeuter och idrottslärare är väldigt viktigt. 

Idrottslärarens uppgift är att skapa intresse hos eleverna för en allsidig träning utifrån 

individuella förutsättningar för att utveckla motorik och känsla för rytm, lagidrott tränas för 

att även lära elever att samarbeta mot ett gemensamt mål. (Framtid.se, u.å). Marlene menar 

att fysioterapeuter kan bidra med handledning och utbildning i att fånga upp och träna barn 

med motoriska avvikelser. (Fysioterapeuterna, 2018)  
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 Ekologisk Systemteori 

Urie Bronfenbrenner (1979) utvecklade en teori som beskriver om hur en person blir formad 

av sin miljö på fyra olika plan. Dessa plan kallas Micro-, Meso-, Exo- och Macrosystem. Dessa 

system agerar på olika sätt; de kommer i kontakt med individen från olika avstånd. Den 

nivån närmst individen, Microsystemet kan handla om miljön i hemmet, klassrummet eller 

arbetsplatsen. Där blir individen direkt påverkad av sin miljö. Nästa nivå, Mesosystem är hur 

dessa olika Microsystem interagerar med varandra: hur skola och hem går ihop; hur syskon 

och föräldrar kommer överens i hemmet. Där blir individen påverkad utan att direkt vara 

inblandad i hur systemen interagerar. Nästa system är Exosystemet där kan det handla om 

närområdet som ligger utanför microsystemen. Exempel på dessa kan vara släktingar, media, 

skolgården eller staden individen bor i. Dessa omgivningar fortgår även när individen i fråga 

inte är närvarande men kommer ändå påverkas av nivån. Det yttersta systemet, 

Makrosystemet, är det som står längst ifrån individen men som styr samtliga system. Denna 

nivå handlar om hur lagar, religion, politik och kultur styr hur de övriga nivåerna agerar. 

Dessa styr hur släkt och media interagerar med individen, de kommer även styra hur skolan 

väljer att bedriva sin verksamhet utifrån de riktlinjer och lagar som skapats. Detta påverkar 

individen utan att denne är direkt medveten om det. Sedan styr dessa riktlinjer hur föräldrar 

och lärare ska interagera med varandra samt med individen i fråga och detta formar 

individen utifrån miljön som denne befinner sig i.    

Denna teori kan sättas i perspektiv i skolvärlden och sätta eleven i centrum av alla system. 

Om elevhälsoteamet ses ur ett ekologiskt systemteoretiskt perspektiv (Bronfenbrenner, 1979) 

kommer lagar och riktlinjer som sätts av våra politiker (Makrossytem) påverka 

beslutsfattningen hos rektorer (Exosystem), till exempel vid val av de professioner som ska 

ingå i elevhälsoteamet. Varje enskild profession som ingår i elevhälsoteamet är en del i 

Microsystemet när de är i kontakt med individen i fråga. De är även en del av Mesosystemet 

när de sitter inom elevhälsoteamet och samtalar kring individen. Enligt Bronfenbrenner 

(1979), skulle således varje elevs hälsobeteenden utvecklas positivt eller negativt beroende på 

stödet den har tillgång till i sin närmsta nivå och hur professionerna väljer att behandla dem. 

Sandborgh et al. (2018) beskriver att utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv kan 

fysioterapeuten till exempel analysera vilka faktorer som påverkar patientens (i detta fall 

elevens) oförmåga att utföra en specifik aktivitet. De faktorer som kan vara fokus för 

behandlingen kan vara patofysiologiska/biomekaniska, beteenden, miljö, personliga eller en 

kombination av alla faktorer. 

I en systemisk Review och meta-analys på hälsopromotion för barn och ungdomar med 

inriktning på ekologiska system av Cushing, Brannon, Suorsa och Wilson (2013), kunde de 

visa på att det finns underlag som visar på positiva effekter av att göra intervention i barn- 

och ungdomsålder för att bidra till bättre vanor längre fram i livet. Effekterna som studierna 

fokuserade på var fysisk aktivitet och matvanor. I meta-analysen kunde de även se att i de 

studier de genomfört interventionerna på individ, familj, skola och bostadsområde gav en 

större effekt än om de enbart fokuserade interventionerna på endast en av dessa delar. Detta 

menade författarna av metaanalysen visade på att ett ekologiskt system som underlag verkar 

ge bättre resultat i detta syfte. (Cushing, Brannon, Suorsa & Wilson, 2013). 
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 Problemformulering  

Fysisk inaktivitet och mental ohälsa ökar idag bland barn och ungdomar. Elevhälsoteamen 

som finns på skolor idag innefattar skolsköterska, skolläkare, psykolog, specialpedagog och 

kurator. Trots att elevhälsoteamet arbetar för att främja elevers hälsa har den stillasittande 

tiden ökat och den mentala hälsan hos barn och ungdomar försämrats. Det saknas 

kompetens med fokus på rörelse- och stödjeapparaten och dess samband med fysisk och 

mental hälsa i elevhälsoteamet. Det en fysioterapeut skulle kunna bidra med till 

elevhälsoteamet är att arbeta med, och stödja barns/ungdomarnas fysiska aktivitet och 

rörelsebeteenden och därmed utöka elevhälsoteamets samlade kompetens. Dessutom skulle 

fysioterapeuter kunna hjälpa eleverna utveckla goda hälsobeteenden som håller in i vuxen 

ålder. Nuvarande forskning om fysioterapeutisk kompetens i elevhälsoteamet är otillräcklig, 

det finns en tidigare uppsats som undersökt pediatriskt verksamma fysioterapeuters syn på 

vad fysioterapeuter kan bidra med i elevhälsoteamet. Det blir således intressant att få veta 

vad de som arbetar inom elevhälsoteam tänker om fysioterapeuter och behovet av, och 

möjligheten för dem att ingå i elevhälsoteamet. 

2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur de professioner som ingår i elevhälsoteam på 

kommunala grundskolor tänker kring behov av och möjligheter för att inkludera 

fysioterapeut i elevhälsoteamet. 

3 METOD & MATERIAL 

 Design 

För att undersöka vad professioner inom elevhälsoteamet tänker kring fysioterapeuter i 

skolan användes en kvalitativ design, med induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017).    

 Urval 

Det urval som gjordes var ett bekvämlighetsurval på grund av svårigheter att hitta 

informanter och gjordes därför på kommunala grundskolor i närområde där all info om 
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kontaktpersoner fanns lättillgängligt via kommunens hemsida. Personerna som deltog var 

personal inom elevhälsoteamet på kommunala grundskolor. Inklusionskriterier var att 

informanterna behövde vara verksam personal inom elevhälsoteam på kommunala 

grundskolor. Exklusionskriterier var ifall informanterna inte kunde läsa eller skriva på 

svenska. Åtta personer deltog i studien och gav samtycke till att delta. Professionerna som 

deltog i studien var sjuksköterska, kurator, studievägledare och specialpedagog. 

 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom muntliga individuella intervjuer som spelades in med hjälp 

av en diktafon. Intervjuerna följde en semistrukturerad intervjuguide (Se bilaga A). Under 

intervjuerna ställdes även vissa följdfrågor som kom upp spontant. Dessa följdfrågor 

användes för att förtydliga frågan eller för att vidareutveckla svaret som givits. 

Intervjuguidens struktur började med bakgrundsfrågor om informanten och dess förkunskap 

om fysioterapeut. Därefter följde frågor om hur de arbetar med de olika områden som 

fysioterapeuter arbetar med och sist vad de tänker att fysioterapeuter kan göra i skolan. 

 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med verksamhetschefer på ett 20st kommunalskolor i Västerås. Detta gjordes 

genom att ringa de först för att sedan skickades ett informationsbrev (Se bilaga B) via epost. I 

de fall då verksamhetscheferna inte svarade i telefon skickades informationsbrevet direkt via 

e-post med en förklaring om vilka författarna var och varför kontakt har etablerats. Totalt 

svarade sex verksamhets chefer varav tre av dem godkände att intervjuer fick bedrivas med 

deras elevhälsoteam. Därefter kontaktades en person i varje elevhälsoteam som i sin tur 

pratade med sina arbetskollegor om vilka som ville delta i intervjuerna. Totalt framkom åtta 

intervjupersoner och intervjudagar bokades in.   

Intervjuerna genomfördes i ett kontor på skolorna. Samtliga intervjuer med alla som gett 

samtycke till intervjun på en skola gjordes i följd. Vid intervjutillfället presenterade 

författarna sig själva och vad intervjun i stora drag handlar om för att påminna 

informanterna om det som stod i informationsbrevet. En diktafon ställdes på ett bord mellan 

informanterna och författarna för bästa ljudupptagning. Samma författare ledde samtliga 

intervjuer och den andra författaren förde anteckningar och kom med spontana följdfrågor. I 

slutet av varje intervju erbjöds informanterna ställa frågor varefter författarna tackade för sig 

och bad nästa informant komma in. Varje möte planerades ta cirka 45 minuter från att 

författarna kom till att de skulle gå. Intervjuerna varade mellan 10 till 32minuter, 

intervjumaterialet transkriberades av ena författaren genom att lyssna direkt från diktafonen 

och skrevs samtidigt ner i ett dokument på en privat dator. När diktafonen inte användes 

hölls den inlåst i ett skåp i en av författarnas hem. Det transkriberade materialet låg i 

lösenordslåst dator. Alla intervjuer avidentifierades direkt då de transkriberades i 

slumpmässig ordning. När samtliga intervjuer hade transkriberats gjordes ytterligare en 

avidentifiering där de olika intervjuerna tilldelades en bokstav. 
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 Dataanalys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med manifest innehållsanalys enligt Lundman 

och Graneheim (2017). Det innebär att transkriberingen av intervjuerna håller sig textnära 

och att transkriberingen håller sig ordagrant till det informanterna sagt. Detta i förhållande 

till latent innehållsanalys där transkriberingen tolkar informationen som framkommit. 

Därefter togs delar utifrån studiens syfte till så kallade meningsbärande enheter som sedan 

kondenserades. Därefter skapades en eller fler koder utifrån meningsbärande enheterna. En 

meningsbärande enhet är meningar eller fraser som är relevanta för syftet men även text för 

att förstå sammanhanget tas med. Med kondensering menas att göra texten mer lätthanterlig 

och kortfattad. Koderna är endast innehållet av en meningsbärande enhet men inte satt i ett 

sammanhang. Dessa koder är enklare texter som förklarar vad de meningsbärande enheterna 

säger. Kodorden delades därefter in i underkategorier och sedan skapades kategorier utifrån 

deras innehåll. Koderna ska endast passa in i en kategori eller inte alls. Denna analysprocess 

gick fram och tillbaka för att identifiera rätt meningsbärande enheter utifrån syftet samt för 

att säkerställa att rätt kategorier bildades. Exempel på hur analysen gick till visas i tabell 1 

nedan. 
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Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

”Jag tänker att ni måste 

saluföra vad ni kan 

göra, det finns en 

okunskap tänker jag.” 

(Informant E) 

Fysioterapeuter måste 

marknadsföra sin 

möjliga roll 

Måste 

marknadsföra 

profession 

Belysa 

fysioterapeutens 

kunskapsområde 

Kunskap om 

fysioterapi 

”…Det är ju lagstadgat 

att så också ska ske och 

då är det rektorns 

ansvar att strukturera 

upp det.” (Informant B) 

Det är lagstadgat och 

rektorn har ansvar att 

strukturera 

elevhälsoteamet 

Det är 

lagstadgat

Rektorn har 

ansvaret 

Lagförd styrning 

 

Rektorns roll 

Styrande faktorer 

”Om man kunde ha nån 

på skola som kom ut 

och kunde, mer 

inspirera, det är ju 

jättesvårt att motivera 

barnen att röra på sig, 

men nån som kan 

inspirerar och kanske 

kan komma med andra 

infallsvinklar…”  

(Informant D 

Skulle vara användbart 

att ha en profession som 

motiverar barn att röra 

på sig och komma med 

fler idéer. 

Profession för 

att motivera 

barn till 

rörelse 

Behövs för att 

främja fysisk 

aktivitet 

Behov av 

kompetens 
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”Det finns ju alltid mer 

att göra…elevhälsans 

uppgift ska ju 

framförallt vara 

förebyggande och vi 

hamnar ofta i det 

akuta.” (Informant E) 

Elevhälsoteamet ska 

förebygga med hamnar 

ofta i det akuta. 

Arbetar mer 

akut än 

förebyggande. 

Förebyggande 

hälsoarbete 

Elevhälsoteamets 

uppdrag 

 

 Etiska överväganden  

I CODEX framgår vikten av hur forskning med människor skall bedrivas på ett humant 

tillvägagångsätt. Det pointeras att deltagare måste ge samtycke till att delta, att forskningen 

skall vara av godo och att risker skall minimeras. I studierna användes ett informationsbrev 

som beskriver att det tydligt framgår att deltagande är helt frivilligt och att de när som helst 

kan avsluta sitt deltagande i studien. För att ytterligare säkerställa att deltagarna ville delta i 

studien och gjorde detta av fri vilja och godkände användandet av intervjumaterialet fick ett 

skriftligt samtycke dessutom skrivas under (CODEX 2018). Samtliga deltagare var i myndig 

ålder och blev avidentifierade till nummer som tilldelas slumpmässigt efter samtliga 

inspelningar. Dessa nummer slumpades senare om till bokstäver som står för informanterna. 

Detta följer Helsingforsdeklarationens etiska principer (WMA 2018), som säger att 

information om deltagare som namn och personliga information ska hållas konfidentiellt. 

Allt material som spelades in förvarades i diktafonen som hade använts till inspelningarna av 

intervjuerna, som låg inlåst i ett skåp hos en av författarna för att säkerställa att inga 

obehöriga kom åt materialet. Det transkriberade materialet skrevs i en slumpmässig ordning 

efter att alla intervjuer var insamlade och gavs sedan en ytterligare avidentifiering genom 

bokstäver. Detta material låg under hela studiens tid i författarnas datorer som var låsta med 

kod. Efter studien avslut kommer allt insamlat material att förstöras. Då författarna är 

fysioterapeutstudenter identifierades risken att svaren som informanterna gav skulle kunna 

vara förskönade och att informanterna kan ha känt sig pressade att vara mer positiva. Detta 

hanterades bland annat genom att i informationen som skickades till informanterna påpeka 

att författarna var intresserade att höra informanternas tankar och åsikter och att det inte 

fanns några rätt eller fel svar.  
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4 RESULTAT 

Ur dataanalysen togs det fram fyra kategorier till vilka tio underkategorier kopplades. 

Informanterna ansåg att skolfysioterapeuter kunde hjälpa till med att informativt bedriva 

arbetet om goda levnadsvanor, förebygga fysisk inaktivitet, undervisa om stresshantering, 

arbeta med ergonomi och stödja barn med funktionsvariation. En konsensus från 

informanter i denna studie var att elevhälsoteamet så som den ser ut idag räcker inte till det 

upplevda behovet. De upplevde att de behöver arbeta mer förebyggande än reaktivt vilket är 

hur de tvingas arbeta i dagsläget. Informanterna påvisade även att det krävdes någon ändring 

i styrningen ovanifrån för att öka tillgängliga resurser och kunna möjliggöra att 

fysioterapeuter kan bli en del av elevhälsoteamet. Nedanför presenteras samtliga kategorier 

och deras underkategorier (se tabell 2).   

Tabell 2. Sammanställning av kategorier och underkategorier  

Underkategori Kategori 

Belysa fysioterapeutens arbetsområde  

Kunskap om fysioterapi Vad en fysioterapeut gör 

 

 

Fokus för det fysiska får låg prioritet  

Elevhälsoteamets uppdrag 

 

Förebyggande hälsoarbete  

 

 

Kan hantera det som finns kompetens att 

hantera 

 

Behov av kompetens 

 

 

Behövs för att främja fysisk aktivitet 

Okunskap om vad som saknas 

Fysioterapeutisk kompetens 

  

Styrande Faktorer Lagstadgad styrning 

Rektorns roll 

Ekonomi 



 

12 

 

 

   Kunskap om fysioterapi  

Kategorin delar sig i två underkategorier. Dessa grundar sig i kunskap om fysioterapi som 

ämne och profession som informanterna lyfte upp. Denna kunskap handlade både om vilken 

kunskap som informanterna hade angående vilka områden en fysioterapeut kan arbeta inom, 

och att det råder en okunskap generellt gällande nyttan fysioterapi skulle ge på skolnivå.  

 Belysa fysioterapeutens kunskapsområde 

   
Informanterna lyfte under intervjuerna punkter som skulle kunna användas till fördel för att 

få in fysioterapeuter i skolan. Stark argumentation behöver lyftas fram och att motivera 

vilken nytta fysioterapeuter skulle kunna göra i skolvärlden; det påpekades nämligen en 

okunskap kring yrkesrollen. Informanterna belyste vidare vikten att komma med argument 

till rektorer som rättfärdigar de resurser som krävs för att anställa ytterligare professioner. 

“Jag tänker också att ni måste saluföra vad ni kan göra, det finns en 

okunskap tänker jag.” (Informant E) 

Det togs även upp att fysioterapeuter inte har en lika stor röst inom skolvärlden då det är 

näst intill obefintligt i Sverige. Skolfysioterapeuter var något informanterna inte hade hört 

mycket om. För att minska denna okunskap ansåg informanterna att fysioterapeuter behöver 

söka jobben på eget bevåg. 

”…och att det är kanske ingenting man har hört så mycket om, att man har 

sjukgymnast eller fysioterapeuter i skolan.” (Informant C) 

 Vad en fysioterapeut kan göra 

Informanterna identifierade olika områden där en fysioterapeut kan vara verksam. De olika 

svaren påverkades av informanternas förkunskaper och erfarenheter. Att anpassa miljön 

efter individen som ergonomi, att hjälpa individer med diverse skador och att använda 

kroppen på ett optimalt sätt. 

   

“Hjälper till att få folk, kan använda sina kroppar på ett ändamålsenligt 

sätt, att med hjälp av, ja, stöttning kunna bygga upp eller utnyttja sin kropp 

bättre” (Informant F)   

“Det är ju att se till att alltså anpassa en miljö så långt det bara går så att 

den passar individen utifrån den miljö den vistas.” (Informant G)       
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 Elevhälsoteamets uppdrag  

I kategorin Elevhälsoteamets uppdrag bildades två underkategorier där informanterna talar 

om hur fokus inom teamet ser ut samt hur de vill arbeta. Det framkom att fokus var främst 

pedagogiskt och inte fysiskt hur det är med elever. Det talades även om hur de strävade att 

arbeta förebyggande men ofta hamnar i ett akut skede istället.  

 Fokus på det fysiska får låg prioritet  

Informanterna berörde ofta att det var mycket fokus på det pedagogiska i teamen; hur eleven 

klarar kurser, vad man ska göra för att bättra betyg, och mindre om hur eleven mår och vad 

den har för fysiska behov. Det ansågs vara på grund av fördelningen mellan mängden 

pedagogisk personal och medicinsk personal, men också på grund av en arbetsbelastning 

som inte kompenseras för med tillräcklig personal eller timmar för befintlig personal.    

“Jag skulle nog säga att, det är lite snedfördelat, det är ju väldigt mycket 

specialpedagogiskt kompentens, men väldigt lite av de andra 

kompetenserna” (Informant A) 

 

Informanterna belyste att det skulle hjälpa om det skedde en förändring kring 

resursfördelning som jämnade ut fokus mellan det pedagogiska och det medicinska. Med 

resurser i denna kontext menas att prioritera tiden elevhälsoteamet har på möten och med 

eleverna samt hur kompetenserna är balanserade mellan det pedagogiska och fysiska. Det 

påtalades även under intervjuerna att ett fysiskt och mentalt välmående respektive kan leda 

till att eleverna kan fokusera bättre. 

   

“Det skulle väl vara om man tänker på att man ska omfördela resurserna på 

skolan och tänka på vad det skulle ge att eleverna skulle ha en bättre fysisk 

hälsa. För det är, en bättre fysisk hälsa skulle ju ge en bättre psykisk hälsa 

och troligtvis en bättre möjlighet att lära sig, tänker jag.” (Informant A)   

 Förebyggande hälsoarbete   

Informanterna exemplifierade det faktum att då elevhälsoteamets plan är att arbeta 

förebyggande och att främja hälsa men tvingas ofta att arbeta akut när eleven redan fått 

problem med hälsan eller skolan. Tiden som de har med det förebyggande arbetet räcker inte 

till, även om det är något som lyfts som viktigt att lägga fokus på inom elevhälsoteamet. 

Skolorna har temaveckor, där hälsa eller stress kan vara ett tema, men detta är inget som 

förekommer regelbundet. 

   

“Vi skulle behöva få mer tid att jobba med just förebyggande och 

hälsofrämjande som man hela tiden pratar om men som man inte hinner så 

mycket” (Informant C)   
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Informanterna såg även en utmaning för de olika professioner i skolan som inte är direkt 

knutna till lärandet. Skolans grundsten är att lära ut, därmed blir ofta fokus på hur elevernas 

betyg ser ut, det glöms bort att välmående är viktigt för att orka prestera. 

“Skolorna är ju en svår värld för alla som inte är lärare för att den är så 

fokuserad på lärandet hela tiden, så man glömmer ibland, för att kunna 

lära sig måste också må bra.” (Informant D) 

 Behov av kompetens  

Ett framträdande område som togs upp under intervjuerna var att informanterna talade om 

saker som saknades i elevhälsoteamet. I vissa fall kunde de identifiera kompetenser som 

skulle behövas i ett område och i andra fall kunde de inte identifiera vad som saknades. 

Informanterna kom även med egna förslag på vad fysioterapeuter skulle kunna göra. 

 Kan hantera det som finns kompetens att hantera  

Sättet som elevhälsoteamet är uppbyggd på och vad som finns i den, avgör vad de har 

möjlighet till att göra. Med detta menas att elevhälsoteamet endast kan hantera områden 

som deras professioner har kompetens inom som specialpedagogik, psykologi och 

hälsokontroller medan andra områden faller utanför. I situationer där kompetenserna inte 

räcker till blir elevernas behov inte tillfredsställda. Vidare var det även en fråga om hur 

mycket tid som fanns och vilket personligt intresse som förelåg frågor som fysisk aktivitet och 

övervikt. 

“Elevhälsan idag, hanterar de frågor som vi har profession att hantera” 

(Informant B)  

“Just nu är det lite upp till, intresse; alltså vilket intresse har jag och 

personligen att jobba med det, och hur mycket tid har jag att jobba med 

det, så det finns egentligen ingen” (Informant D)  

Det kunde även identifieras att elevhälsoteamet hade situationer som de själva inte kunde 

hantera, och i de fallen remitterade de vidare till primärvård eller annan sjukvårdsinstans. 

Dessa fall rörde sig om fetma och funktionsvariation, som remitteras till obesitasklinik 

respektive habilitering. 

“…alla professioner som finns att tillgå i staden. Att man borde ha, inte 

bara skolpsykologerna som kommer hit, utan att man behöver ha ett 

närmaste team” (Informant F) 
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 Behövs för att främja fysisk aktivitet 

Att fysisk aktivitet är en bristvara hos eleverna i skolan var en återkommande punkt som 

informanterna tog upp. Här kunde de även se att fysioterapeut skulle kunna vara till hjälp 

genom att inspirera barn och tänka ytterligare ett steg och hjälpa dem hitta aktiviteter som 

kan anpassas efter deras behov. De kunde se att behovet fanns för att främja den fysiska 

aktiviteten hos eleverna då det har en stor påverkan på hur individen mår. 

“...jag kan ju se att behovet finns. Jag tror ju att just det här med fysisk 

aktivitet påverkar så himla mycket på vägen.” (Informant D)  

 Okunskap om vad som saknas 

Det fanns områden som andra professioner inom elevhälsoteamet hade ansvar över men som 

de  antingen hade väldigt lite eller ingen information om alls. Detta kunde resultera i att de 

identifierade att ingen har fysisk aktivitet eller att hantera funktionsvariationer som sitt 

huvudområde.  

“Jag inte vet mer om det är för att; det är inte mitt område, och det är nog 

inte nåns område som så” (Informant B) 

 Fysioterapeuten i skolan 

Informanterna spekulerade om vad fysioterapeuten skulle kunna bidra med till skolan. Det 

framkom att informanternas förkunskap om vad en fysioterapeut gör också avgjorde vad de 

trodde fysioterapeuter kunde göra. De ansåg att fysioterapeuter skulle kunna inspirera elever 

till fysisk aktivitet genom att anpassa befintliga aktiviteter och hitta nya aktiviteter som 

passar eleven. Dessutom att ta tag i grupper som är i behov av extra stöd och mer fysisk 

aktivitet än den som erbjuds i form av idrott och utforma träningsplaner för dem. Att anpassa 

miljön var också en centralpunkt i intervjuerna; bänkar som är för höga, stolar som är hårda 

eller att ge tillgång och utrymme till att elever får utlopp för sin energi i klassrummen utan 

att störa.   

“En sjukgymnast skulle säkert kunna, alltså om man skall tänka 

förebyggande så, komma på massa aktiviteter och, alltså bara inspirera 

ungdomarna och barnen, och ihop med idrotten” (Informant C)   

“Miljö, att sitta bra, så den biten tänker jag.” (Informant H)   

 Styrande faktorer  

Informanterna talade om hur elevhälsoteamet styrs och hur detta påverkar möjligheterna för 

att ta in professioner i elevhälsteamet. De styrande faktorerna delades in i tre 

underkategorier. Det var tydligt från informanterna att lagar, ekonomi och rektorn var det 

avgörande i huruvida nya professioner kunde komma in i elevhälsoteamet.  
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  Lagstadgad styrning  

Under intervjuerna kom det tydligt fram att lagar och riktlinjer är mycket styrande i vilka 

professioner som finns inom elevhälsoteamet. Vissa delar ansågs vara strikt bestämda medan 

andra lämnade ett visst utrymme för tolkning. De ansåg att Socialstyrelsen som tydligt 

avgjorde vilka roller som behövdes finnas med och att det är självklart att det är dessa roller 

som alltid ingår i elevhälsoteamet. Det fanns det möjligheter för ytterligare professioner av 

medicinsk och pedagogisk karaktär att komma in enligt styrningen men det uppfattades 

vanligen som rekommendationer som sällan kommer med. 

“Det är ju ganska förutbestämt just de här fyra olika rollerna ska ju finnas 

med, så det är ju styrt uppifrån att man ska ha tillgång till alla dem på en 

skola.” (Informant D)     

“...det är ju lagstadgat att så också skall ske…” (Informant B)  

 Ekonomi   

Det påpekades att en av de största faktorerna som hindrade fysioterapeuter från att arbeta i 

skolan var av ekonomiska skäl. Skolorna var hårt ansatta budgetmässigt och de fick anpassa 

sig och skapa lösningar kring elevhälsoteamet, vilket inte alltid ledde till bästa lösningen för 

dem. Då de ansåg att det styrdes uppifrån med rollerna som ingår i elevhälsoteamet fanns lite 

rum för ytterligare kompetens. Det var till dessa roller som skolorna har budget till och de 

roller som inte är ett krav, faller ofta undan i ett försök att hålla koll på ekonomin. 

“Alltså fattiga skolan, så det är alltid pengarna som är bekymret.” 

(Informant H) 

“Alltså pengar är ju alltid ett hinder...” (Informant C) 

 Rektorns roll   

Rektorn är den som har det slutgiltiga beslutet att se till att det som är lagstadgat finns i 

elevhälsoteamet. Vidare måste denne hålla sig till styrdokument och inom budgeten som 

skolan har att lägga på elevhälsoteamet. 

“Rektorn har ju det yttersta ansvaret för elevernas hälsa och välmående och 

att vissa lagstadgade saker ska utföras på skolan” (Informant B) 
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5 DISKUSSION 

 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur de professioner som ingår i elevhälsoteam på 

kommunala grundskolor tänker kring behov av och möjligheter för att inkludera 

fysioterapeut i elevhälsoteamet. Informanterna hade varierande kunskap om fysioterapi och 

detta färgade deras tankar kring vad en fysioterapeut skulle kunna göra. Under intervjuerna 

framkom det hur elevhälsoteamet arbetar förebyggande med hälsoarbetet och att de fysiska 

aspekterna i teamarbetet får låg prioritet då pedagogiken väljs före. Elevhälsoteamet ansåg 

att de hanterar de områden som deras kompetens tillåter dem att hantera. Informanterna ser 

att fysioterapeuter kan göra stor nytta inom området att främja just fysisk aktivitet, men även 

ergonomi och stöd till elever med funktionsvariation. Informanterna identifierar även att det 

finns en okunskap om vad som saknas. Dee ser områden som ingen har riktigt ansvar för 

men att de inte är tillräckligt insatta för att veta vad som behövs för att åtgärda det. De tog 

upp vikten av att belysa fysioterapeutens kunskapsområde och vad det skulle ge till skolan. 

Hur skolan är styrd av lagar, ekonomi och hur rektorn förhåller sig till dessa var något som 

informanterna såg som viktiga faktorer för huruvida fysioterapeuter skulle kunna tas in i 

elevhälsoteamet. 

  Resultat diskussion 

Att styrningen av skolan är centraliserad är något som tydligt kom fram under intervjuerna, 

det avgjorde både vad som ska vara med i elevhälsoteamet och vilka resurser de har tillgång 

till. Detta betyder att ifall fysioterapeuter ska komma in och arbeta i skolan, behöver det 

arbetas mot på en politisk nivå.  Politiska beslut och lagar tar lång tid att ändra och detta gör 

att något behöver göras längs vägen. Informanterna talade om att rektorn har det slutgiltiga 

ansvaret att se till att det som lagen säger uppfylls. Informanterna upplevde att det finns en 

okunskap kring vad fysioterapeutisk kompetens skulle kunna bidra med till elevhälsoteamet. 

Detta både hos informanterna själva men framförallt hos de som bestämmer. Utifrån detta 

kan både informanterna och författarparet konstatera att det behövs tydlig motivering och 

marknadsföring som riktas till de styrande organen. Detta kan ske i form av konkreta 

exempel på de fördelar som skulle rättfärdiga de resurser som krävs. Exempel som 

informanterna tog upp var att fysioterapeuter kan hjälpa till med att stimulera elever med 

ökat behov av fysisk aktivitet till att röra sig mer. Fysioterapeuterna kan forma aktiviteter 

utanför idrottslektionen som inspirerar till ökad rörelseglädje, och hålla informativa 

lektioner i stresshantering och levnadsvanor. Detta är i linje med hur det 

beteendemedicinska synsättet inom fysioterapi beskrivs enligt Sandborgh et al. (2018), där 

fysioterapeuten kan analysera situationen utifrån flera faktorer än enbart biomedicinska.  

Ergonomi samt hjälp med klassrumsanpassning är ytterligare områden som informanterna 

ansåg som viktiga, där såg de att fysioterapeuten skulle kunna bidra med sin kompetens. 
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Stresshantering, ergonomi och stimulering till ökad fysiskt aktivitet är områden som är 

fysioterapeutiska (Broberg och Lenné, 2019) .     

Resurser till elevhälsoteamet är något som informanterna tyckte var begränsade vilket leder 

till lösningar som inte alltid är optimala; resurserna fördelas mer till prestation och betyg 

före elevens aktivitet och hälsa. Detta skulle kunna betyda att de som bestämmer inte har 

kunskap om den effekt som aktivitet har på akademiska resultat. Aadland et al (2017) visar i 

sin studie att fysisk aktivitet framförallt av aerobisk karaktär och förbättrad motorik var 

korrelerade till förbättrat akademiskt resultat. Denna studie visade att aerobisk aktivitet gav 

ett bättre akademiskt resultat för pojkar än för flickor men att den motoriska förbättringen 

gav bättre akademiska resultat för båda könen.   

Det påpekades av informanterna att det finns ett intresse av att ta in ytterligare personal för 

att arbeta med elevernas hälsa, som till exempel fysioterapeut. Den erfarenhet av, och synen 

på, vad en fysioterapeut gör, varierade mellan informanterna som gjorde att de kunde 

identifiera flera arbetsområden som fysioterapeuter skulle kunna arbeta med i skolan. De 

kunde även se kompetensluckor där de i dagsläget inte kan göra något på grund av resurs- 

och tidsbrist. Ett argument för att dessa områden är några där fysioterapeuter kan bidra med 

sin kompetens, är att dessa fall kunde handla om att elevhälsoteamet inte kunde stödja de 

funktionsvariationer som de stött på, och behövde istället hänvisa till primärvård eller 

habilitering. Detta är ett område där fysioterapeuter har kunskap och kan arbeta (Effgen, 

McCoy, Chiarello, Jeffries och Bush, 2015). McCoy et al. (2018) påvisar hur skolbaserad 

fysioterapi kan främja elevens skolgång vid funktionsvariationer som Cerebral Pares. Vidare 

visade även Cerillo-Urbina et al. (2015) hur fysisk aktivitet kan stödja barn med andra 

funktionsvariationer som ADHD och på så sätt främja barnets lärande genom ökandet av 

koncentrationsförmågan.  

Informanterna identifierade områden där brist på tid var ett problem, till exempel arbetet 

kring övervikt där elever remitterades till primärvård när deras övervikt gått över till fetma 

då det inte alltid fanns tillräckliga resurser på skolan. Även detta ses som ett område där 

fysioterapeuter kan arbeta med beteendeförändringar och levnadsvanor. Detta stödjer Lein, 

Clark, Graham, Perez och Morris (2017), som skriver att fysioterapeuter fyller en stor roll i 

hälsopromotion. Detta genom att hjälpa patienter, i skolans fall elever, öka sin fysiska 

aktivitet och minska negativa levnadsvanor som rökning, dåliga matvanor och stillasittande.   

Informanterna belyste att stor del deras vardagliga arbete lades på det pedagogiska och 

mindre på det hälsoförebyggande arbetet. Arbetet kring övervikt och fysisk inaktivitet 

handlar om hälsosamtal, idrottslektioner, enstaka temaveckor och aktiviteter. Informanterna 

ansåg att sådant arbete var mer beroende av intresse och tid, något som sällan fanns då andra 

aktiviteter oftare prioriterades. Här skulle det kunna argumenteras för att en fysioterapeut 

skulle kunna leda det arbetet och stödja det förebyggande hälsoarbetet ihop med 

sjuksköterskan då detta är något som ingår i professionens arbetsområde. Informanterna gav 

exempel på att fysioterapeuter skulle kunna arbeta ihop med idrottslärare och hjälpa elever 

som var i behov av extra stöd eller fysisk aktivitet, genom att utforma gruppträning och 

ytterligare fysiska aktiviteter under eller efter skoldagen. Detta liknar hur 

skolfysioterapeuters arbetsområde beskrivs i Norge (Persson, 2018); deras arbete innefattar 
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att ge stöd och behandling utifrån elevens behov samt att undervisa kring behovet av fysisk 

aktivitet. Detta kan argumenteras för med hjälp av Broberg och Lenné (2019) som skriver om 

kompetensområden för en fysioterapeut. Att arbeta förebyggande och att arbeta med 

beteendeförändring och hälsopromotion är en stor del i fysioterapeutens arbete, och kan 

således användas för att hjälpa eleven med de behov den har. En beteendemedicinsk syn kan 

användas genom att se hela sammanhanget, hur ett beteende kan leda till biomedicinsk 

problematik men också se hur biomedicinsk problematik kan leda till beteenden som 

exempelvis svårigheter att fokusera, vara frånvarande och hyperaktivitet. Till exempel; om ett 

barn har svårt att fokusera och är frånvarande går det inte att säga åt denne att skärpa sig då 

det kan finnas andra bakomliggande faktorer som orsakar detta beteende. Fokus måste 

därför ligga på att eleven ska må bra, likt hur informanterna såg att en bättrad fysisk hälsa 

kan leda till en bättre mental hälsa som kan främja möjligheten att lära sig.  

Att Ekologiska Systemteorin (Bronfenbrenner, 1979), valts som bakomliggande teori för 

denna studie ligger i det som kunde ses under analysen av intervjumaterialet. Informanterna 

beskriver att lagar är det som styr i de yttersta gällande specifika regler och beskrivningar av 

vad som skall ingå i skolan. Dessa lagar kan liknas vid makrosystemet som teorin beskriver. 

Vidare beskriver de att rektorn är den som bestämmer vilka som ska ingå i elevhälsoteamet 

utifrån den tilldelade budgeten. Informanterna ansåg även att en stor del av elevhälsoteamets 

roll är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men vid frågor kring hur man hur fysisk 

aktivitet främjas och stillasittande minskas framgår det att det är ett arbete som inte har en 

tydlig ledande kompetens på plats. Vidare arbetar elevhälsoteamet pedagogiskt inriktat 

snarare är medicinskt vilket också framkom under intervjuerna. Detta kan liknas med hur 

mikrosystemen runt eleven fungerar. Professionerna arbetar individuellt med eleven där 

fokus ligger mycket på det pedagogiska arbetet och en liten del på det medicinska. I 

mesosystemet som kan jämföras med elevhälsoteamet där man arbetar i grupp lyfts också 

fler pedagogiska frågor än medicinska. Detta kan leda till att eleven inte får det stöd som 

krävs i frågor kring fysisk aktivitet och levnadsvanor. Eleven är beroende av sin omgivning 

för att forma beteenden. Ett beteendemedicinskt synsätt likt det som Denison och Åsenlöf 

(2016) talar om är viktigt inom struktureringen av elevhälsoteamet och det mesosystem som 

detta utgör. Hur en elevs beteenden är kan påverka hur kroppen fungerar och tvärtom; 

exempelvis om en elev är fysiskt inaktiv kan leda till att eleven inte orkar sitta still i 

klassrummet. Därför är det viktigt att elevhälsan är utformad så att eleven kan ses som en 

helhet och att elevhälsoteamet har kompetens att främja elevens hälsa. 

Teamarbete är viktigt i vården på till exempel sjukhus där det kan arbetas i team bestående 

av sjuksköterska, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut. Detta förklarar Baik (2017), 

eftersom en enskild profession inte kan erbjuda högsta kvalité av vård och behöver således 

samarbetar med professioner av annan bakgrund för att skapa de bästa förutsättningarna för 

patienten. Detta ser författarna kan överföras till elevhälsoteamet som är en vårdande enhet. 

Teamet behöver bestå av olika professioner med unika kunskaper för att kunna komplettera 

varandra och därmed skapa de bästa förutsättningarna för eleven. Därför skulle en 

fysioterapeut kunna komma in i teamet och komplettera kunskap som de delar där 

nuvarande professioner saknar. En fysioterapeut med beteendemedicinskt synsätt kan vidare 

bidra med komplettering inom fält som beteendeförändringar och analysera fler faktorer som 
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kan bidra till elevens problem. Detta gör att fysioterapeuterna skulle kunna fylla 

kompetensluckor hos både det medicinska teamet och det pedagogiska. Det stämmer även 

överens med hur Sandborgh et al. (2018) beskriver fysioterapeuter med ett 

beteendemedicinskt synsätt och hur dessa kan analysera faktorer som 

biomekaniska/patofysiologiska såväl som sociala-, omgivnings- och psykologiska faktorer 

och hur det påverkar eleven. 

Det skulle kunna argumenteras för att den roll som saknas i elevhälsoteamet skulle kunna 

fyllas av en idrottslärare. Idrottslärares huvudområde handlar om att lära ut och har ingen 

medicinsk kunskap, detta till skillnad från fysioterapeuten. Det kan dock argumenteras för 

att ha ett starkt samarbete mellan fysioterapeuten och idrottsläraren genom att till exempel 

handleda och utbilda idrottsläraren i att fånga upp och träna barn med motoriska avvikelser. 

Detta i enlighet med hur Marlene (Fysioterapeuterna, 2018) beskriver att detta samarbete 

kan ske. 

 Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en studie med kvalitativ design då intresset låg i att undersöka 

informanternas tankar. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) ger en kvalitativ 

design ett djupare svar kring informanternas åsikter och tankar jämfört med till exempel 

enkätstudier eller intervjuer med stängda frågor, vilket gjorde att designen blev passande för 

studien. En kvantitativ design hade krävt en omfattande enkät som ger kortare svar och 

möjliggör inte chans för följdfrågor eller utvecklade svar, därför valdes denna design bort.       

Induktiv ansats valdes då den möjliggjorde att materialet kunde analyseras och tolkas fritt 

utan bakomliggande teorier eller förutfattade idéer i enlighet med Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017). Det gör att slutsatserna inte grundar sig i antaganden som är skapade på 

förhand; de kommer istället ifrån resultat och diskussion. Kvantitativ ansats utgår, enligt 

Olsson och Sörensen (2007), i många fall ofta från en deduktiv ansats, det vill säga utifrån en 

befintlig teori som grundar sig på tidigare forskningsresultat inom området. Detta gjorde att 

kvalitativ design var mer relevant för denna studie då författarna ville ta reda på 

informanternas tankar förutsättningslöst. 

Ett alternativ till individuella intervjuer hade kunnat vara att använda sig utav 

fokusgruppintervjuer. Det är en typ av intervju där det i grupp diskuteras kring ämnet vilket 

skulle kunna ha gett en bättre helhetsbild för teamets gemensamma tankar (Wibeck, 2010). 

Anledningen till att denna intervju inte valdes var för att det antogs att transkriberingen 

skulle bli mer utmanande och att det kunde bli svårt att veta vem som säger vad om två 

personer skulle låta lika. 

Urvalet skedde genom ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval då samtliga skolor och 

ansvariga som kontaktades stod listade på samma hemsida och befann sig geografiskt nära 

informanterna. Vidare togs det kontakt med en av professionerna i elevhälsoteamet som i sin 

tur kontaktade resterande professioner på plats. Detta för att säkerställa antalet intervjuer 

som blev gjorda, då endast tre skolor svarade att de kunde ställa upp i studien. Snöbollsurval 
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hade även kunnat användas om författarna tillfrågade verksamhetschefer och som sedan 

rekommenderade ytterligare skolor för studien eller andra personer som skulle kunna delta.   

Den intervjuguide som användes skapades tidigt under studien och reviderades flera gånger 

under förarbetet inför intervjuerna. Intervjuguidens frågor var uppbyggda efter att svara på 

syftet med studien samt att få en bild av intervjupersonen ifall detta skulle komma att vara av 

intresse för studien. Intervjuguiden var av semistrukturerad karaktär vilket Carter och 

Lubinsky (2016), beskriver ska användas när informationen som söks till studien kan vara 

abstrakt. De första två intervjuerna var testintervjuer och endast små korrigeringar i 

intervjuguiden gjordes därefter. Då testintervjuerna innehöll information som svarade på 

studiens syfte valdes de att behållas och analyseras med resterande material.  

Urvalet för studien var först tänkt att vara rektorer som var verksamma och ansvariga över 

elevhälsoteamet på plats, men efter att ha kontaktat samtliga 40 grundskolor i staden, 

bedömdes svarsfrekvensen som för låg, då endast två personer både tackade ja och hade tid 

till intervjuer. Då valdes det i samråd med handledaren att gå vidare med att intervjua 

delaktig personal i elevhälsoteam då det i slutändan är dem som skulle arbeta i teamet med 

skolfysioterapeuten, om någon sådan skulle finnas. Dessa professioner vet även hur skolor 

arbetar med barn angående olika frågor och kunde under intervjun dela med sig av sina 

tankar och åsikter om hur det fungerar i dagsläget, om det finns mer att göra eller om de 

upplever att elevhälsoteamet idag räcker till för att fylla alla barns behov. För att få en 

bredare bild av elevhälsoteamets tankar efterfrågades olika professioner. Risken fanns att 

svaren hade blivit ensidiga om intervjuerna endast hade ägt rum med en av professionerna i 

elevhälsoteamet.  

Studiens insamlade materiel analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Det transkriberade materialet lästes flera gånger 

av båda författarna för att bryta ut meningsbärande enheter och säkerställa att relevant 

information togs fram. Analysprocessen och kategorierna granskades vid ett flertal tillfällen 

av författarparet för att öka giltigheten på resultatet, att säkerställa att materialet granskats 

korrekt, och rätt kategorier identifierades (Graneheim, Lindgren och Lundman, 2017). Något 

som även hade en stor inverkan på analysprocessen var de gruppträffar som gjordes med 

kurskamrater och handledare där det diskuterades kring analysen och framtaget material. 

Detta gav nya infallsvinklar och utökad förståelse för vad som behövde göras för att bättre 

analysera materialet. Om författarna enbart analyserat innehållet på egen hand, riskerar 

resultatet att bli färgat efter deras förförståelse.   

Överförbarhet innebär hur väl ett resultat kan kopplas till andra individer eller grupper 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  Denna studie anses inte ha hög överförbarhet på 

grund av det begränsade antalet skolor som deltog. Samtidigt var detta inte avsikten med 

studien. Kvantitativa studier ämnar till att försöka generalisera eftersom de samlar in 

nummer och/eller annan kvantitativ-data, såsom effekter av behandling, som sedan gärna 

ska sättas till sitt sammanhang och överföras på andra ämnen. Intresse vid kvalitativa studier 

ligger istället i att undersöka tankar, åsikter och upplevelser med fokus på att belysa inte 

bevisa (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I denna studie valdes kvalitativ design då 

det blir mer intressant att få exempel på hur tankar kan gå kring fysioterapeuten i skolan. En 
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kvantitativ design för denna studie skulle inte ha kunnat ge tillräckligt djupa svar. Detta då 

tankar är svåra att kvantifiera samt att frågorna skulle behöva vara av den karaktär att den 

enkelt kan besvaras i en enkät.  

Studien uppfyllde inte mättnad då få intervjuer utfördes och på ett fåtal skolor. Hade 

avsikten varit att uppnå mättnad skulle det behövt göras fler intervjuer under längre tid där 

det i de sista intervjuerna inte framkom någon ny information eller synpunkt (SBU, 2014). 

Definitionen av mättnad enligt Olsson och Sörensen (2007), är att upprepade 

datainsamlingar inte tillför något nytt till kategorier eller mönster. Författarparet bedömde 

att det i samtliga intervjuer framkom ny information även om vissa svar liknade andra till 

exempel att pengar styr. Detta är bland annat varför studien ansågs inte fylla mättnad. Då 

informanterna var av olika profession gjorde det även att de hade olika syn på frågorna som 

ställdes till högre grad än om alla hade varit av samma profession. Det innebär att det kan 

krävas ett högre antal informanter för att uppnå mättnad. Hade intervjuerna endast skett 

med skolsköterskan, till exempel, hade studien eventuellt kunnat uppnå mättnad på ett få 

antal intervjuer. 

Svagheter med denna studie ligger dels i att författarparet gör denna typ av studie för första 

gången. Kvalitativ analys hade ingen av författarna gjort tidigare; det krävs vana för att göra 

bra analyser och i detta fall kan det ha skapat en brist i trovärdigheten av resultatet 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2017). På grund av hur svårt det var att kontakta 

informanter gjordes intervjuer på ett fåtal skolor. Detta kan ge upphov till en homogen bild 

utav informanternas tankar vilket kan ge en falsk upplevelse av att mättnad har uppnåtts för 

intervjuerna. Något som upptäcktes under intervjuerna var att informanterna ibland gav 

kommentarer som antydde att de på förhand tänkt kring ämnet just på grund av att 

författarparet var fysioterapeutstudenter. Då författarna är fysioterapeutstudenter finns en 

risk att informanterna svarade bejakande och mer positivt kring ämnet än om författarna 

hade varit av okänd bakgrund. Detta hanterades, förutom informationsbrevet, genom att ha 

det i åtanke när dataanalysen gjordes. Något som också hade möjlighet att påverka resultatet 

är det faktum att författarna i egenskap av fysioterapeutstudenter med intresse av barns 

hälsa kan undermedvetet selektivt ha valt ut meningar som passar studien. Författarna 

försökte emellertid vara vaksamma på detta så att det inte skulle utgöra ett problem. 

Samtidigt går det inte att helt bortse från möjligheten. 

 Etikdiskussion 

Då rektor kontaktades om tillstånd för att intervjua elevhälsoteamet och de sedan tog kontakt 

med sitt elevhälsoteam för att informera dem att godkännande tillgivits, ser författarna en 

möjlighet att informanterna kände av en maktobalans. Detta kan i sin tur ha lett dem till att 

tacka ja till att medverka i studien. Det antas emellertid att, då samtliga deltagare fått veta att 

de när som helst, utan konsekvens, kan dra sig ur studien och att de hade kontaktuppgifter 

till författarna och handledare; sedan inte valt att dra sig ur studien måste det ha betytt att de 

fortfarande ville delta. På grund av det få antalet skolor som informanterna hämtades ifrån 

finns en risk att informanterna kan identifieras av kollegor på grund av sina svar. På grund av 
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detta valdes det att inte delge i studien hur många som deltog på varje skola eller hur många 

av varje profession som medverkade. 

6  SLUTSATS  

Informanterna i denna studie såg fysioterapeutisk kompetens som något positivt och tänkte 

att det skulle vara en fördel att ha dem som en del av elevhälsoteamet. Det finns utmaningar 

för fysioterapeuter att komma in i skolan på grund av begränsad ekonomi och hur lagen är 

skriven. Bristande kunskap om vad fysioterapeuter kan bidra med till skolan har belysts och 

att fysioterapeuter därmed behöver marknadsföra sin profession. En fysioterapeut som 

arbetar förebyggande och rehabiliterande i skolan behöver göra detta i samarbete med övriga 

i elevhälsan.  

7  PRAKTISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Denna studie kan hjälpa till med att belysa det som fysioterapeuter kan göra i skolan samt ge 

förslag på hur detta kan ske. Utöver detta skulle den kunna användas som komplement till 

studier av liknande karaktär för att belysa fler synvinklar kring ämnet och hjälpa till med att 

föra utvecklingen av professionen framåt. Mer forskning behövs då det finns få studier inom 

detta ämne. Som förslag skulle fler arbeten som denna kunna göras, med fördel skulle 

inriktning kunna göras på andra professioner kopplade till elevhälsoteamen, gärna på en 

bestämmande nivå. Utöver detta skulle mer forskning om specifikt vad fysioterapeuter kan 

göra i skolan behövas för att ytterligare bekräfta behovet av fysioterapeuter i skolan.  
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BILAGA A 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Profession: 

Kön: 

Ålder: 

Verksam tid: 

Hur länge har ni jobbat på denna skola? 

Har ni tidigare erfarenheter av elevhälsa? 

Vad tror ni en fysioterapeut/sjukgymnast gör? 

Berätta om hur elevhälsan är organiserad på din skola? 

- Hur stort inflytande har ni att påverka vilka professioner som ska ingå? 

- Vem bestämmer hur den ska organiseras? 

Känner ni att elevhälsan som den ser ut idag räcker för det behov som finns? 

Om ja: vad är det som gör det fungerar bra? 

Om nej: vad känner ni saknas?  

Hur arbetar ni med fysisk aktivitet och stillasittande på er skola? 

- Hur stödjer ni elever med motoriska begräsningar? 

- Hur motverkas stress hos elever? 

- Hur stödjer ni elever som kämpar med övervikt på er skola? 

Vad tror ni fysioterpeuter/sjukgymnaster skulle kunna bidra med i skolan? 

- Preventivt? 

- Reaktivt? 

Vad tänker ni skulle vara möjligheter/hinder för att få en 

fysioterapeut/sjukgymnast in i elevhälsan som standard? 

- Vad skulle underlätta för att uppnå detta?



 

 

BILAGA B 

Informationsbrev  
 
Fysisk inaktivitet och stress ökar bland barn och ungdomar och här kan 
fysioterapeutiska insatser vara till nytta. Syftet med denna studie är att undersöka 
hur elevhälsopersonal tänker kring fysioterapeuters roll i skolan.  
 
Vi är två studenter som ska skriva ett examensarbete på kandidatnivå inom området 

Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin vid Mälardalens högskola. Vi 

tillfrågar dig för att du arbetar i elevhälsan på en grundskola och för att se om du 

skulle vilja medverka i studien. Din medverkan innebär en individuell intervju som 

beräknas ta ca 45 minuter. Vid intervjun kommer frågor att ställas kring dina tankar 

om elevhälsan och hur den fungerar samt vad fysioterapeuter eventuellt kan göra i 

skolan. Intervjun kommer att genomföras på en plats som du finner lämplig samt en 

tid som vi tillsammans kommer överens om. Intervjun kommer att spelas in på 

diktafon och materialet kommer att sparas på ett USB-minne. Inspelningen kommer 

under studiens genomförande att hållas inlåst och bara vara tillgänglig för författarna 

till studien. Materialet kommer att avidentifieras och analyseras och när 

examensarbetet är godkänt kommer ljudfilen att raderas.  

För att kunna delta i studien måste du vara aktivt arbetande i elevhälsan på en 

grundskola. 

Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande utan 

att behöva ange skäl för detta. All data kommer att behandlas konfidentiellt, 

materialet avidentifieras så att inga uppgifter kan spåras till dig som individ.   

  
Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola. Vid 
önskemål kan du gärna få ta del av studien när uppsatsen är godkänd.  
 
Har du frågor eller funderingar var vänlig och kontakta författarna eller handledaren. 
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