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Sammanfattning    
 
Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat under de senaste fem 
decennierna. Samtidigt är den psykiska hälsan central för individens möjlighet att 
fungera i samhället. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan fysisk 
aktivitet och psykisk hälsa framför allt hos vuxna men även hos barn. Syftet med 
studien är att beskriva skolsköterskans erfarenheter av barns fysiska aktivitet och 
psykiska hälsa. För att svara på syftet valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats. 
Författarna genomförde halvstrukturerade intervjuer med åtta skolsköterskor 
lokaliserade i två olika kommuner. Resultatet presenteras under fyra huvudkategorier, 
värdera sin egen betydelse, variationer av fysisk aktivitet, spela huvudroll och känna 
gemenskap bidrar till psykisk hälsa samt möjligheter och begränsningar till fysisk 
aktivitet och psykisk hälsa. I resultatet framkommer att skolsköterskan har en 
betydelsefull roll genom att se, uppmuntra och utgöra en trygg punkt i tillvaron för 
barnen. Samverkan med andra yrkesgrupper är nödvändig för att kunna arbeta 
hälsofrämjande med barnen i fokus. Utvecklingen i samhället leder till ett ökat 
stillasittande. Deltagarna ser ändå att barnen är fysiskt aktiva i relativt stor utsträckning 
men även att den psykiska ohälsan samtidigt ökar. Barn som besöker skolsköterskan 
ofta av olika anledningar och många gånger med fysiska symtom, kan ha en psykisk 
ohälsa som bör synliggöras.  Det framkommer även att flera olika faktorer påverkar 
barnens fysiska aktivitet och psykiska hälsa. Datorer och mobiltelefoner intar en allt 
större plats i barnens liv vilket leder till minskad fysisk aktivitet. Föräldrars tidsbrist, 
relationer, hälsa och engagemang eller avsaknad av detta påverkar både barnens 
psykiska hälsa och förmåga att kunna eller vilja ta sig an en aktivitet. Även andra 
aktiviteter som till exempel musik och drama, ger en ökad psykisk hälsa hos barnen.  
Vidare ges förslag på kliniska implikationer i form av hälsoinformation vid 
föräldramöten och samarbete mellan skola och föreningar för att främja barns aktivitet.  
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, psykisk hälsa, barn, skolsköterska 
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INLEDNING 
Intresset för barns psykiska hälsa och fysiska aktivitet väcktes när författarna funderade 
på samhällets utveckling under de senaste åren och de ökade krav som ställs på 
individen. Vilken påverkan har det på barnens hälsa när antalet idrottslektioner minskar 
i skolan, när föräldrarna pressas från alla håll att lyckas och när den mediala 
utvecklingen ökar dramatiskt? 
 
Trygga och goda uppväxtvillkor och fysisk aktivitet är två av målområdena i 
regeringens proposition ”Mål för folkhälsan”. Barns fysiska hälsa har förbättrats under 
åren, men den psykiska hälsan minskar. Fokus inom målet Trygga och goda 
uppväxtvillkor har därför lagts på den psykiska hälsan och utvecklingen av barns 
levnadsvanor. Innehållet i målområdet avseende fysisk aktivitet tydliggör behovet av 
ökad fysisk aktivitet i förskola och skola. 
 
Utvecklingen i samhället går fort och alla förväntas att hinna med. Kraven på individen 
ökar i familjen, på arbetsplatsen och i samhället i stort. Förväntningarna är stora på att 
vara vacker, smart och socialt lyckad. Arbete, vilket inte alla är förunnade att ha, upptar 
en stor del av vår tid och innehåller krav på utveckling och effektivitet. Deltagande och 
engagemang inom samhället bör också hinnas med, samtidigt som barnen behöver 
mycket av föräldrarnas tid och uppmärksamhet. 
 
Med denna studie avser vi att ta del av skolsköterskors erfarenhet av barns psykiska 
hälsa och fysiska aktivitet. Åren innan puberteten valdes eftersom det under dessa år 
händer mycket i barns utveckling, de blir mindre beroende av föräldrarna och kamraters 
påverkan ökar. 
 
 
BAKGRUND 
Fysisk aktivitet och psykisk hälsa är begrepp som har olika innebörd för olika individer. 
Båda begreppen har betydelse för människans välbefinnande. I denna studie fokuseras 
på skolsköterskans erfarenhet av barns fysiska aktivitet och psykiska hälsa i åldern 10-
12 år. Nedan beskrivs skolsköterskans yrkesroll och samverkan, barns utveckling, hälsa, 
psykisk hälsa/ohälsa, fysisk aktivitets påverkan på psykisk hälsa samt styrdokument och 
riktlinjer. 
 

Skolsköterskans yrkesroll och samverkan 
I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) tydliggörs 
uppgiften att förebygga ohälsa och främja hälsa. Förmågan att kunna identifiera och 
aktivt förebygga hälsorisker genom till exempel förändrade livsstilsfaktorer ligger till 
grund för sjuksköterskors yrkesutövande. Skolsköterskornas kompetensbeskrivning gör 
yrkets stora krav på självständighet och professionalitet synlig och påtalar betydelsen av 
samverkan med andra professioner. I skolsköterskans arbetsområde ingår att samverka 
och förstå andra yrkesprofessioners ansvar och ta till vara på kompetens hos de andra i 
elevhälsoteamet. I yrkesrollen innefattas även samarbete med olika organisationer, 
myndigheter och frivilliga sammanslutningar i samhället. Skolsköterskan deltar också i 
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diskussioner kring skolhälsovård som förekommer i olika sammanhang. Den 
professionella etiken för skolsköterskor är att företräda elevens och vårdnadshavares 
intressen genom att ge information, visa ödmjukhet och respektera rätten till 
självbestämmande (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk 
sjuksköterskeförening 2011). Skolsköterskan har en unik möjlighet att positivt influera 
barnen, föräldrarna och skolväsendet för att ge dem förutsättningar till att göra 
hälsosamma val och livsstilsförändringar (Solley & Lyttle 2012). 
 
I forskning kring skolsköterskors dokumentation framkom vilka etiska 
ställningstagande som görs och svårigheterna i att välja vad och hur mycket som bör 
dokumenteras. De största utmaningarna var i dokumentationen av skolbarnens hälsa 
som relaterades till familjen, personliga problem och uppförande såväl som till 
skolsituationen. Skolsköterskorna upplevde en rädsla att stigmatisera skolbarnen, varför 
de ofta dokumenterade så lite som möjligt (Clausson, Köhler & Berg 2008a). 
 

Barns utveckling 
Den fysiska utvecklingen under 10-12 års ålder präglas av en jämn och stabil tillväxt 
där barnen tränar sina fysiska färdigheter. De blir smalare, muskelmassan ökar och 
hjärt- och lungkapaciteten förbättras, vilket gör att de blir snabbare och mer uthålliga. 
De individuella skillnaderna i längd och vikt kan vara stora. Ju närmare barnen kommer  
puberteten desto större blir skillnaderna. En tidigt utvecklad flicka kan vara flera 
decimeter längre än en sent utvecklad pojke (Hwang & Nilsson 2011 ss. 247-248). 
 
Vid de här åldrarna börjar barnen jämföra sig allt mer med varandra och stereotypa 
uppfattningar om hur utseendet bör vara påverkar hur barnen bedömer sig själva och 
andra. Kommentarer som rör utseendet kan leda till att självförtroendet skadas. De barn 
som gång på gång upplever misslyckanden och blir sist valda i olika lagsporter får 
också ett sviktande självförtroende (Hwang & Nilsson 2011 s. 248). I 10-årsåldern 
utvecklas barnens självbild i och med att de börjar förstå att självbilden kan förändras 
beroende på olika omständigheter. Barnen kan börja hantera motstridiga känslor som att 
tycka om någon men samtidigt vara arg på samma person. Vid denna ålder blir 
jämnåriga kamrater allt viktigare, vilket också är bra för barnens utveckling. Barn 
behöver jämnåriga för att lära sig att hantera konflikter och att träna på att 
kompromissa. De lär sig genom sina jämnåriga kamrater hur andra människor tänker 
och känner och kommer på så sätt ur den egocentriska tankevärlden. Vuxna kan inte 
lära barnen detta eftersom de inte är jämställda med barnen (Hwang & Nilsson 2011 s. 
278).  
 

Hälsa 
 

”Health is a state of  complete physical, mental and social well-being and 
not merely the absense of disease or infirmity.”  (World Health 
Organisation 1946).  

 
Hälsa kan också ses som en resurs, där individen har möjlighet att tillfredsställa behov 
och förändra eller hantera livssituationen för att uppnå ett fysiskt, psykiskt och socialt 
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välbefinnande (World Health Organisation 1986). Hälsa innebär att må bra och kunna 
genomföra det man anser vara viktigt i livet. Det är ett mångdimensionellt begrepp, som 
har olika innebörd för olika människor och i skilda sammanhang. Hälsa är ett tillstånd 
som berör hela människan, både vad gäller människans inre och dess relation till 
omvärlden och medmänniskorna (Dahlberg & Segesten 2010 s. 49, 52). Förutsättningar   
för att kunna genomföra det som anses värdefullt är lust, mening och fysiska 
möjligheter. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan hälsa beskrivas som en livskraft, 
som gör det möjligt att leva det liv som önskas utifrån de förutsättningar som finns. 
Vidare behöver individen ha förmåga till rörelse och aktivitet såväl som till vila, stillhet 
och en god livsrytm, men också upplevelse av mening och sammanhang (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 102). 
 
Barnkonventionen (UNICEF 1989) tydliggör att barn har rätt till lek, fritid, vila och 
hälsa. När hälsa definieras är oftast den vuxna människan utgångspunkten. För de friska 
barnens hälsa finns vissa karaktärsdrag som bör tillfredsställas. Barnen har rätt att få 
utvecklas i den takt som styrs av den inneboende förmågan, visa symtom när kraven 
från omvärlden blir för stora och erhålla förmåga att kommunicera på ett sätt så att 
människor som barnen är beroende av kan förstå (Hillman 2010, s. 14).  
 

Psykisk hälsa/ohälsa 
När World Health Organisation (WHO) definierar hälsa är den psykiska hälsan en viktig 
del i hälsobegreppet. De konstaterar att psykisk hälsa är mer än bara avsaknaden av 
psykisk sjukdom och att psykisk hälsa är intimt sammankopplad med den fysiska hälsan 
(WHO 2005 s. 2). Den psykiska hälsan beskrivs som ett tillstånd av välbefinnande där 
individen realiserar sina förmågor, kan hantera livets normala påfrestningar, kan arbeta 
produktivt och fruktbart, och har möjlighet att bidra till hans eller hennes samhälle. Den 
psykiska hälsan är alltså central för individens möjlighet att fungera i samhället (WHO 
2005, s. 2). Statens folkhälsoinstitut (2012) beskriver psykisk hälsa som upplevt 
välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter som alla kan involveras i 
hälsobegreppet livskvalitet. Psykisk ohälsa beskrivs i termer som besvär av huvudvärk, 
ängslan, oro, ångest, trötthet, stress, sömnbesvär, nedsatt psykiskt välbefinnande, 
självmordstankar och självmordsförsök. En litteraturöversikt gjord på barn 6-16 år, 
visar att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat under de senaste fem 
decennierna. Detta kan inte förklaras av genetiska förändringar, men det finns en 
skillnad i det socio-kulturella beteendet med mer stillasittande vid dator och tv (Kalra & 
Newman 2009). 
 
Många olika faktorer påverkar barn och ungas psykiska hälsa. De har till stor del sin 
grund i förändringar av livsstil, livsvillkor och samhällsutveckling. Vuxnas otrygghet på 
arbetsmarknaden, arbetslöshet och instabila familjeförhållanden kan vara hinder för 
trygga uppväxtförhållanden. Ökad konkurrens och krav på duglighet kan påverka 
självkänslan och därmed utgöra ett hot mot den psykiska hälsan. Barn och ungas 
attityder och uppfattningar påverkas av budskap i massmedia och reklam. Direkta eller 
indirekta budskap och värderingar om våld, droger, kroppsideal, könsroller och 
sexualitet påverkar därmed livsstilen och även den fysiska och psykiska hälsan. Denna 
påverkan kan visa sig som svårtydbara uttryck i form av psykosomatiska symtom, 
känslomässiga störningar, tecken på asocial utveckling och självmordstankar. Barns 
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psykiska problem och känslomässiga störningar bör alltid bedömas utifrån en 
helhetsbild. Barnet är en del av en familj, kamratgrupp eller skolklass och lever i en viss 
tid i en särskild omgivning. Barnet kan uppvisa symtom på psykisk ohälsa som i sitt 
sammanhang kan vara en sund och frisk reaktion på en ogynnsam miljö (Hillman 2010 
s. 51-52). 
 
I den svenska multinationella enkätundersökningen “Svenska skolbarns hälsovanor 
2009/2010” (Statens folkhälsoinstitut 2011) kan man jämföra utvecklingen sedan mitten 
av 1980-talet bland 11-, 13- och 15-åriga skolbarn. Den senaste rapporten visar att 
psykosomatiska och stressrelaterade symtom har ökat successivt under den senaste 20-
årsperioden. Besvären ökar mest bland flickor. Bland psykiska besvär som ökat särskilt 
markant är problem med sömnen. Många ungdomar särskilt flickor uttrycker missnöje 
med sin kropp och utvecklar ett stört ätbeteende, som kan utvecklas till anorexia 
nervosa, hetsätning eller bulemi. I Statens folkhälsoinstituts (2013) rapport belyses att 
symtom på nedsatt psykiskt välbefinnande hos flickor i årskurs nio ökat oroväckande 
mycket under de senaste tjugofem åren. De barn och unga som vårdas för psykisk 
ohälsa är framförallt drabbade av depressioner och ångestsjukdomar. Tidiga tecken på 
psykisk ohälsa utgör en riskfaktor för behov av psykiatrisk vård senare i livet 
(Socialstyrelsen 2013). 
 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet definieras som varje kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur som 
fordrar energiförbrukning (WHO 2010, s. 53; Statens folkhälsoinstitut 2008, s. 11). När 
det gäller barnens fysiska aktivitet har denna minskat i takt med att vårt samhälle ställer 
mindre krav på och ger färre möjligheter till vardaglig fysisk aktivitet. Platser där barn 
tidigare kunnat spontant utöva aktivitet bedöms ofta som farliga och barnen har liksom 
de vuxna en mer stillasittande fritid (Statens folkhälsoinstitut 2008, s. 152). Studier 
belyser att det finns grupper av barn och ungdomar som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. 
De barn som slutar med idrott på fritiden gör det ofta i tio-årsåldern och generellt 
minskar graden av fysisk aktivitet från cirka 11-12 års ålder (Statens folkhälsoinstitut 
2008, s. 154; Mårtensson & Kyhlin 2011). Andersson1 belyser hur vardagsrörelsen 
minskar genom det ändrade aktivitetsmönstret hos befolkningen. För barnen innebär det 
att spontanidrotten minskar, skärmtiden ökar och specialiseringen inom idrotten börjar 
vid lägre åldrar. 
 
Barn mellan 5-17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag med måttlig till 
hög intensitet. Fysisk aktivitet i form av lek och idrott utvecklar barns motorik och 
koordination, men också inlärning och koncentration som är viktiga delar för goda 
resultat i skolan (WHO 2010; Statens folkhälsoinstitut 2013, s. 95; Strong, Malina, 
Blimkie, Daniels, Dishman, Gutin, Hergenroeder, Must, Nixon, Pivarnik, Rowland, 
Trost & Trudeau 2005). Barn upp till cirka åtta års ålder följer rekommendationerna av 
fysisk aktivitet enligt en studie från USA, sedan sjunker följsamheten (Pate, Freedson, 
Sallis, Taylor, Sirard, Trost & Dowda 2002). Under helger sjunker den fysiska nivån 
hos barn och ungdomar vilket visar på att transporten till skolan och aktiviteter under 

                                                 
1 Dan Andersson. Föreläsning. Högskolan i Borås den 2 oktober 2012.  
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skoltid är ett viktigt inslag i barns fysiska aktivitet (Mårtensson & Kylin 2011; Statens 
folkhälsoinstitut 2013, s. 95). 
 

Fysisk aktivitets påverkan på psykisk hälsa  
Forskning visar på att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. 
Fysisk aktivitet gör att den kognitiva förmågan bibehålls, sömnkvaliteten förbättras, 
depressionssymtom minskar och självkänslan ökar (Statens folkhälsoinstitut 2008, s. 
28). Många studier är gjorda på vuxna och för barn är sambandet inte lika klarlagt, dock 
finns det flertalet studier som visar att barn som är fysiskt aktiva också har en bättre 
psykisk hälsa (Parfitt & Eston 2005; Bremnes, Martinussen, Laholt, Valmyr & 
Kvernmo 2011; Kantomaa, Tammelin, Ebeling & Taanila 2008). 
 
I en studie av 15-åringar upptäcktes en hög förekomst av psykisk ohälsa hos de 
ungdomar som hade ett lågt antal fysiskt aktiva timmar per vecka. Dessutom uppvisade 
de mer fysiskt aktiva barnen bättre självbehärskning och en mer positiv självuppfattning 
(Bremnes et al. 2011). Liknande resultat redogörs för i en studie av 15-16-åriga 
ungdomar, där sambandet mellan fysisk inaktivitet, känslomässiga och beteendemässiga 
problem visade sig i form av oro, depression och sociala problem hos de fysiskt inaktiva 
ungdomarna. Flickor som hade en lägre fysisk aktivitetsnivå uppvisade dessutom 
somatiska besvär och svårigheter att följa regler. Pojkar med lägre fysisk aktivitet hade i 
större utsträckning negativa tankar, i form av att de tvivlade på sin egen förmåga och 
ofta placerade sig själva i ett fack utifrån sina misslyckanden, än de fysiskt aktiva 
pojkarna (Kantomaa et al. 2008). 
 
I en sammanställning över artiklar som studerar sambandet mellan fysisk aktivitet och 
psykisk hälsa hos barn och ungdomar, visar resultatet från nio olika studier att ett 
stillasittande liv, framförallt med mycket tid framför skärmar (datorer, Tv etc.) har en 
negativ påverkan på den mentala hälsan, särskilt självkänslan påverkas av den fysiska 
inaktiviteten. I en långtidsstudie som granskades påvisas att mycket Tv-tittande ökar 
risken för depression (Biddle & Asare 2013, s. 889). Även de yngre barnen, 9-11 års 
ålder visade tecken på ångest och depression i högre utsträckning än de fysiskt aktiva 
barnen i samma ålder. Självkänslan var bättre hos de fysiskt aktiva barnen (Parfitt & 
Eston 2005). 
 
Bland fysiskt aktiva barn syns en minskad risk för psykisk ohälsa eller att den psykiska 
ohälsan avtar. Detta belyses i en finsk studie som är gjord på 8-åriga barn där det 
framkommer att barn som var mer fysiskt aktiva inte bara löpte lägre risk för depression 
och ångest, risken för andra sociala och beteendemässiga problem minskade också 
(Martikainen, Pesonen, Lahti, Heinonen, Tammelin, Kajantie, Eriksson, Strandberg & 
Räikkönen 2012). 
 
Strong et al. (2005) sammanställde över 850 studier för att se vilken påverkan fysisk 
aktivitet har på skolbarns (6-18 år) hälsa och beteende. De kom bland annat fram till att 
fysisk aktivitet motverkade både ångest och depressionssymtom. Precis som Biddle & 
Asare (2013) konstaterade Strong et al. (2005) att det finns ett samband mellan fysisk 
aktivitet och en positiv självuppfattning. Positiva effekter av den fysiska aktiviteten var 
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att elever presterade bättre i skolan, koncentrationen och minnet förbättrades och barnen 
blev också lugnare i klassrummet. 
 
Det tycks finnas vissa skillnader mellan pojkar och flickor i hur fysisk aktivitet påverkar 
den psykiska hälsan. I en norsk studie där 12-15-åringar studerades fann man att barn 
som sällan eller aldrig motionerade intensivt, löpte större risk att drabbas av 
depressionssymtom. För pojkar fanns även ett samband hos de som spenderade mycket 
tid med stillasittande aktiviteter (Sund, Larsson & Wichström 2010). I en annan norsk 
studie där 2000 ungdomar mellan 13 och 19 år deltog visades att symptom på ångest 
och depression var dubbelt så höga hos flickor som hos pojkar. Ökad fysisk aktivitet 
minskade risken för ångest och depression hos pojkar och risken för att bli nedstämd 
och missnöjd med livet hos båda könen (Slettbakk Fløtnes, Lund Nilsen & Augestad  
2011). 
 
I två Cochranestudier av barn och ungdomar upp till 20 år påvisades att fysisk aktivitet 
har positiva effekter på självkänslan, depression och oro, men ett flertal aspekter 
påverkar resultatet vilket gör att det inte är tydligt vilken aktivitet som är att föredra 
eller exakt vilken dos och frekvens som har bäst effekt (Ekeland, Heian, Hagen, Abbott 
& Nordheim, 2009; Larun, Nordheim, Ekeland, Hagen & Heian 2009). Den största 
minskningen av den fysiska aktiviteten sker vanligen i tonåren. Detta påverkar inte bara 
den mentala hälsan under denna period i livet utan kan även ha en påverkan då barnen 
går in i vuxenlivet (Valois, Umstattd, Zullig & Paxton 2008). 
 

Styrdokument och riktlinjer 
”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen” (Socialdepartementet 1982). Detta ligger till grund för all hälso- och 
sjukvård och utifrån denna lag har styrdokument och riktlinjer formulerats. En god hälsa 
för befolkningen utvecklas i regeringens proposition ”Mål för folkhälsan” 
(Socialdepartementet 2002) där man tar upp elva målområden, som bland annat 
fokuserar på trygga och goda uppväxtvillkor och fysisk aktivitet. Trygga och goda 
uppväxtvillkor är av största betydelse för barn och ungdomars hälsa. Betoning läggs vid 
den psykiska ohälsan, liksom utvecklingen av barn och ungdomars levnadsvanor 
(Socialdepartementet 2002). Ökad fysisk aktivitet i förskola och skola bör stimuleras 
vilket tydliggörs i målområdet för fysisk aktivitet (Socialdepartementet 2002). 
 

Elevhälsan 
Skollagen beskriver elevhälsans viktigaste uppdrag som främst förebyggande och 
hälsofrämjande. Den skall omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. För detta skall det finnas tillgång till läkare, skolsköterska, 
psykolog och kurator (Svensk författningssamling 2010). Även elevernas utveckling 
skall främjas för att uppnå utbildningens mål. 
 

Skolhälsovården 
Skolhälsovården är den medicinska delen i elevhälsan, och styrs av både 
utbildningsväsendets och hälso- och sjukvårdssystemets regelverk (Hillman 2010, s. 



 7 

63). Skolhälsovårdens mål definieras i skollagen till att bevara och förbättra elevernas 
kroppsliga och psykiska hälsa och arbeta för sunda levnadsvanor (Socialstyrelsen 2004). 
 
Skolhälsovården som verksamhet och dess personal är reglerad genom lagar, 
föreskrifter och riktlinjer som finns inom hälso- och sjukvårdens regelverk, 
utbildningsväsendets regelverk, och arkivlagen. Enligt lagen om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område (Svensk författningssamling 1998:531) skall det inom 
all hälso- och sjukvård finnas en klart definierad vårdgivare. För skolhälsovården är det 
som regel kommunen som har ansvaret. Inom skolhälsovården gäller bestämmelserna i 
Patientdatalagen (SFS 2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2008:14) vad gäller reglering av informationshantering och journalföring i 
hälso- och sjukvården. 
 
I socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (Socialstyrelsen 2004) sammanfattas 
skolhälsovård som insatser av skolsköterska och skolläkare för att främja elevers hälsa. 
I riktlinjerna framhålls vidare att skolhälsovården skall vara tydlig i det hälsopreventiva 
arbetet och att några av de prioriterade områdena är elevernas fysiska och psykiska 
hälsa samt livsstilsrelaterade hälsorisker. För att klara detta förutsätter det ett samarbete 
med en rad aktörer både inom och utanför skolan och framförallt ett samarbete med 
elever och deras vårdnadshavare (Socialstyrelsen 2004). 
 
Arbetet som skolsköterska och skolläkare förutsätter ett nära samarbete med andra 
yrkesgrupper inom skolan. Detta kan medföra särskilda hänsyn till 
sekretessbestämmelserna, samtidigt som andra yrkesgrupper kan tillföra yrkeskunskap 
och erfarenhet som bidrar till att förstå enskilda elevers problem och skapar möjligheter 
att påverka (Hillman 2010, s. 65). Barnpsykiatrins utredning ”Det gäller livet – Stöd och 
vård till barn och ungdomar med psykiska problem” (Socialstyrelsens offentliga 
utredningar 1998:31) betonar att skolans elevvård, inklusive skolhälsovård, ska ha 
resurser och kompetens att hantera problem relaterade till skolan. Vidare skriver man att 
frågor gällande psykisk hälsa har fått en ökad betydelse i folkhälsoarbetet. Detta då den 
fysiska hälsan har förbättrats och det moderna kunskapssamhället ställer höga krav på 
psykisk funktionsförmåga. En försiktig uppskattning görs att minst 5-10 % av alla barn 
och ungdomar lider av psykiska störningar och problem, vid en viss tidpunkt. Insatser 
för att förebygga psykisk ohälsa bör prioriteras. I genomförande av effektiva 
förebyggande insatser måste basverksamheterna innehålla en god barnkompetens så att 
barn och ungas behov kan synliggöras så tidigt som möjligt.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
I två av Sveriges elva folkhälsomål betonas betydelsen av trygga och goda 
uppväxtvillkor samt ökad fysisk aktivitet. Samhällsutvecklingen och en förändrad 
livsstil innebär minskad fysisk aktivitet vilket i sin tur leder till hälsorelaterade problem. 
Ett mer inaktivt vardagsliv påverkar inte bara den fysiska hälsan utan även det psykiska 
välbefinnandet. Utvecklingen i samhället, som leder till minskad rörelse i det vardagliga 
livet, gör att den fysiska aktiviteten måste planeras in i en ofta fullbokad tillvaro. Detta 
kan leda till att den fysiska aktiviteten prioriteras bort. 
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Dagens psykosociala problem bland barn och ungdomar har till stor del sin grund i 
konsekvenserna av livsstilen och samhällsutvecklingen. Den ökande psykiska ohälsan 
bland barn och ungdomar bör uppmärksammas särskilt, eftersom psykisk hälsa är en 
viktig faktor för att kunna hantera de krav som ställs i samhället men också 
utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor. 
Med utgångspunkt från dessa folkhälsomål och barn och ungdomars ökade problem 
med psykisk ohälsa och skolsköterskans unika möjlighet att positivt influera barn, 
föräldrar och skolmiljön beskrivs här skolsköterskans erfarenhet av dessa områden. Att 
tydliggöra de problem som skolsköterskan ser gällande barns fysiska aktivitet och 
psykiska hälsa är värdefullt, för att fler skolsköterskor ska kunna uppmärksamma 
problemen och hjälpa barnen till en mer aktiv livsstil och en bättre psykisk hälsa. Hur 
fysiskt aktiva är barnen under skoltid? Vilka tecken på psykisk ohälsa uppvisar barn i 
denna ålder? Den här studien kommer att belysa skolsköterskans erfarenhet av elevers 
fysiska aktivitet och psykiska hälsa med inriktning på åldrarna 10-12 år. 
 
 
SYFTE 
Beskriva skolsköterskans erfarenhet av barns fysiska aktivitet och psykiska hälsa. 
 
 
METOD 
I denna studie används kvalitativ metod, med intervjuer, utifrån induktiv ansats. I texten 
som följer redogörs för ansats, deltagare, datainsamling och hur dataanalysen har 
genomförts. Vidare beskrivs de forskningsetiska ställningstagandena, trovärdighet och 
författarnas förförståelse. 
 

Ansats 
Ansatsen som valts är induktiv, eftersom forskningen inom området inte är så 
omfattande (Elo & Kyngnäs 2007). Induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys 
av texter, som i denna studie består av intervjuer för att erhålla kunskap genom 
deltagarnas berättelser om sina erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 
160). 
 

Deltagare 
Deltagare till studien valdes genom bekvämlighetsurval (Trost 2010, s. 140). 
Inklusionskriterier för att delta i studien var skolsköterskor med specialistutbildning till 
distriktssköterska eller skolsköterska, minst två års erfarenhet inom yrket och ansvar för 
barn i åldern 10-12 år. Förfrågningar skickades ut till verksamhetscheferna i författarnas 
hemkommuner, för att erhålla tillstånd om att få genomföra intervjuer med 
skolsköterskor (Bilaga 1). Svårigheter uppstod när verksamhetscheferna inte 
informerade skolsköterskorna om intervjustudien, varför tiden gick. Efter kontakt med 
verksamhetscheferna erhöll författarna tillåtelse att själva kontakta skolsköterskor som 
ansvarade för barn i de aktuella åldrarna. Detta utmynnade i åtta skolsköterskor, fyra i 
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respektive författares hemkommuner. Informationsbrev (Bilaga 2) skickades till 
skolsköterskorna tillsammans med dokument för godkännande av deltagande i studien.  
 
Lämpligt antal intervjuer ansågs vara åtta stycken för att beskriva fenomenen som 
studerades. Antalet intervjuer är beroende av vad som studeras och färre intervjuer som 
väl förbereds och analyseras är att föredra (Kvale & Brinkman 2009, s. 129). Deltagarna 
bestod av kvinnor i 39-60 års ålder som alla tjänstgjorde på kommunala skolor i södra 
Sverige. De flesta hade flera års erfarenhet av skolhälsovården. En av deltagarna hade 
nyligen anställts på den aktuella arbetsplatsen men hade tidigare arbetat som 
skolsköterska och bedömdes därför kunna tillföra kunskap till studien. 
 

Datainsamling 
Insamlingen av data skedde med hjälp av halvstrukturerade intervjuer för att söka förstå 
de deltagandes erfarenhet av de beskrivna fenomenen. Denna form av intervju innebär 
ett strukturerat samtal som stöder sig på en intervjuguide med fokus på valda teman och 
med förslag på frågor och följdfrågor (Kvale & Brinkman 2009, s. 43). 
 
Teman som valdes för intervjun var fysisk aktivitet, psykisk hälsa, skolsköterskans 
hälsofrämjande arbete och samverkan. Dessa var en bas utifrån vilken intervjun kunde 
styras till de studerade fenomenen. Intervjuerna inleddes med ämnesorienterade frågor 
om deltagarnas förförståelse gällande begreppen fysisk aktivitet och psykisk hälsa. 
Därefter följde huvudfrågan om dessa begrepps eventuella påverkan på varandra samt 
följdfrågor (Bilaga 3). Intervjuerna spelades in och transkriberades av författarna själva, 
vilket är att föredra då utskrivningen av intervjun blir början på den analytiska 
processen (Kvale & Brinkman 2009; s. 196, Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 
94).  
 

Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod då texter skall granskas och tolkas. Detta 
är vanligt vid studier av fenomen inom vårdvetenskapen och sjuksköterskans vårdande 
profession (Elo & Kyngas 2007; Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 159). 
 
Modellen för kvalitativ innehållsanalys som använts beskrivs av Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008, s. 165). Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och lästes av 
båda författarna enskilt för att erhålla en djupare förståelse av innehållet. 
Meningsbärande enheter, vilka utgörs av de delar av texten som svarar på syftet, lyftes 
ur intervjumaterialet av författarna var för sig och jämfördes sedan. Det konstaterades 
att i stort samma meningsbärande enheter funnits av båda författarna. Tillsammans 
diskuterades och fastställdes de meningsbärande enheterna (se tabell 1). Storleken på 
enheterna är betydelsefull eftersom för stora meningsbärande enheter kan innehålla 
information som kan förloras under analysen då abstraktionsnivån blir högre. För små 
enheter kan medföra att resultatet fragmenteras (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, 
s. 163). 
 
De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket gör texten kortare och lättare att 
hantera, samtidigt som det centrala innehållet bevaras. Studiens syfte hölls hela tiden i 
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åtanke, för att viktig data inte skulle försvinna under processens gång. Nästa steg i 
abstraktionsprocessen var att koda den kondenserade texten, vilket innebär att ge de 
kondenserade meningsenheterna en etikett som beskriver dess innehåll. Koder med 
liknande innehåll fördes samman till en kategori och underkategori. All analysdata skall 
inkluderas i en kategori och ingen data som svarar på syftet får uteslutas eller tillhöra 
fler än en kategori (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 163). 
 
Tabell 1. Exempel från dataanalysen. 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Fångar upp till 
en kontakt gör 
den bra så de 

känner sig  
trygga… 

komma om det 
skulle vara 
något (6) 

Skapar kontakt 
som ger trygghet… 

komma om det 
skulle vara något. 

Trygghet 
Vikten av en 
öppen dörr 

Värdera sin 
egen 

betydelse Jobbet bygger 
mycket på 

samarbete med 
pedagogerna… 

det är dom som 
ser barnen hela 

dagarna (4) 

Bygger mycket på 
samarbete med 

pedagogerna…dom 
ser dom hela 

dagarna. 

Samarbete 
Samarbete med 

andra 
yrkeskategorier 

 
 

Trovärdighet 
Trovärdigheten i kvalitativa studier påverkas både av sanningshalten i resultatet och av 
forskarnas inverkan på analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 
169). Trovärdigheten stärks om datainsamlingen genomförs på ett seriöst och för 
studien relevant sätt. I intervjusituationen bör författaren undvika att överföra egna 
åsikter samtidigt som det är omöjligt att vara helt objektiv (Trost 2010, s.134). För att 
öka studiens trovärdighet bör författarna tillsammans diskutera och reflektera över 
tolkningar av intervjumaterialet (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 161). Ett 
annat sätt att öka trovärdigheten i studien är att reflektera över hur överförbart resultatet 
är. Om resultatet kan appliceras eller användas på andra grupper och i andra 
sammanhang stärker detta studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim 
2008, s. 170). 
 

Förförståelse 
Inför uppgiften att genomföra en kvalitativ intervju bör författaren medvetandegöra de 
egna förkunskaperna rörande ämnet. Genom att göra de egna förkunskaperna synliga 
kan förförståelsen hållas tillbaka (Nyström 2008, s. 127). Resultatet i en kvalitativ 
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studie kan aldrig bli helt oberoende av forskaren eftersom samspelet under intervjun gör 
båda delaktiga i textskapandet. Forskarens förförståelse har således betydelse i 
tolkningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 170). När intervjuer 
transkriberas kan den oreflekterade förförståelsen synliggöras genom att egna tankar 
och erfarenheter jämförs med deltagarnas (Nyström 2008, s. 133). Författarnas 
förförståelse om hur den fysiska aktiviteten och psykiska hälsan till viss del kan hänga 
samman har under studien regelbundet diskuterats för att inte låta denna påverka 
studiens trovärdighet.  
 

Forskningsetiska överväganden 
Lagen om etikprövning vid forskning som avser människor (Svensk 
Författningssamling 2003:460) har till syfte att vara ett skydd för den enskilde individen 
och respekten för människovärdet vid forskning. Lagen kräver ett etiskt godkännande 
vid forskning som avser människor, men undantag görs när det gäller forskning inom 
ramen av högskolestudier, på grund- eller specialistnivå, varför den inte kräver prövning 
av en etiknämnd vid utförandet av denna studie. 
 
De forskningsetiska principer som råder inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning innebär att en avvägning alltid måste ske för att värdera värdet av den 
kunskap man förväntas inhämta och tänkbara risker för negativa konsekvenser för de 
som deltar i studien (Vetenskapsrådet 2002). När människor ingår i forskning har alltid 
den enskilda individens välbefinnande företräde framför andra intressen vilket klargörs i 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 2008). 
 
Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskning som är grundläggande för att skydda 
individen, Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.6). Uppfyllandet av dessa krav tillfredsställdes 
genom att information skickades till respektive verksamhetschef för att de först skulle 
kunna ge sitt godkännande till att studien genomfördes. Deltagarna fick information om 
studien och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan förklaring. De fick 
också ge ett skriftligt samtycke till deltagande. Datamaterialet har inte varit tillgängligt 
för någon annan än författarna och enskilda deltagare kan inte spåras. 
 
 
RESULTAT 
Resultatet presenteras under rubriker motsvarande de kategorier som framkommit under 
analysen. Citat används för att förstärka resultatet. Tabell 2 syftar till att tydliggöra de 
kategorier och underkategorier som kommit fram under dataanalysen. 
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Tabell 2. Tabell över underkategorier och kategorier. 
 

Underkategorier Kategorier 
Vikten av en öppen dörr 
Samarbete med andra yrkeskategorier 

Värdera sin egen betydelse  

Barns fysiska aktivitet 
Mängden fysisk aktivitet varierar 
Utvecklingen över tid 

Variationer av fysisk aktivitet  
 

Barnet - den viktigaste huvudrollsinnehavaren   
Aktiva barn mår bättre 

Spela huvudroll och känna gemenskap 
bidrar till psykisk hälsa 

Tid framför skärmar  
Föräldrars påverkan 
Goda ledares betydelse 
Skolmiljöns betydelse 
Barns utsatthet 
Ekonomiska och kulturella faktorer 

Möjligheter och begränsningar till fysisk 
aktivitet och psykisk hälsa 

 
Värdera sin egen betydelse  
Resultatet visar på den viktiga roll skolsköterskan har genom sin närvaro på skolan. 
Genom basprogrammets kontroller och åtgärder ges möjlighet till personliga möten med 
barnen. Möjligheten att förmedla kontakt med andra professioner ger skolsköterskan en 
viktig nyckelroll för att främja hälsa hos barnen. 
 

Vikten av en öppen dörr 
Deltagarna är tydliga med att de har en mycket viktig roll på skolan. Genom det 
nationella basprogrammet ges det tillfällen till möten med varje enskilt barn ett flertal 
gånger under skoltiden. Vid hälsosamtalen framkommer hur fysiskt aktiva barnen är 
och utifrån detta menar deltagarna att de kan uppmuntra barnen till lämpligt 
aktivitetsutövande. Föräldrarnas medverkan vid hälsosamtal anses betydelsefull. 
Deltagarna påtalar betydelsen av den kontakten eftersom föräldrarna känner sitt barn 
bäst och vet hur det mår. Vidare anser de att föräldrarna är de bästa runt barnet och de 
viktigaste för barnets trygghet och hälsa. Genom att föräldrarna är med vid besöket hos 
skolsköterskan skapas en relation med föräldern som därmed kan ha lättare att kontakta 
skolsköterskan vid eventuella hälsoproblem längre fram under skoltiden. Deltagarna är 
måna om att skapa förtroende och få barnen att känna sig trygga vilket är en del i att 
stärka den psykiska hälsan. Detta bidrar till en öppenhet, så att de kan komma till 
skolsköterskan med frågor eller problem.  
 

” … när de har återkommande oplanerade besök så är det ofta att det står 
för någonting. Då får man ju ta på sig de där glasögonen som är ja ... hur 
är det?” (1) 

 
Deltagarna beskriver också sin unika roll i att de inte sätter betyg eller bedömer barnen 
vilket gör att barnen kan få uppleva sig värdefulla som de är. Det faktum att 
skolhälsovården har en starkare tystnadsplikt och sekretess än övrig personal inom 
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skolan beskrivs av deltagarna som en tillgång då de vill skapa förtroende hos barnen. 
Skolsköterskan kan inte fråga eller informera någon annan profession inom skolan om 
ett specifikt barn utan att ha tillåtelse av vårdnadshavare. Däremot kan övrig personal 
informera skolhälsovården om barnen. 

 
Samarbete med andra yrkeskategorier 
Pedagogerna är de som har mest kontakt med barnen och de löser många problem och 
konflikter under skoldagen. Deltagarna menar att deras arbete som skolsköterska bygger 
på en god relation med pedagogerna. 
 

”Mitt jobb bygger väldigt mycket på samarbete med pedagogerna. För det 
är ju de som ser dem hela dagarna och det är ju de som ofta kommer med 
varningsklockor att det inte är riktigt bra.” (4) 

 
Samarbetet med övriga inom elevhälsoteamet och pedagoger upplevs olika av 
deltagarna. Något som framhålls av deltagarna är en frustration beroende på svårigheter 
med att få hjälp av kurator och psykolog mera frekvent. Psykologerna hade stora 
arbetsområden med många skolor och därför svårigheter att räcka till för alla behov. En 
deltagare beskriver hur barn som inte vill leva längre får en akut bedömning av BUP 
(Barn- och ungdomspsykiatrin). Ingen suicidrisk förelåg och därmed lämnades ansvaret 
för barnet. 
 

Variationer av fysisk aktivitet  
Fysisk aktivitet är naturligt och viktigt samt kan främjas på olika sätt. Från skolans sida 
görs försök att främja fysisk aktivitet genom rastlekar och utevistelse. Variationen 
mellan olika barn är stor varvid några kan känna stress inför mängden fritidsaktiviteter 
medan andra inte har några aktiviteter alls.  Sett över tid så har stillasittandet ökat. 
 

Barns fysiska aktivitet  
Deltagarna ser barnen som fysiskt aktiva i relativt stor utsträckning. De berör både den 
fysiska aktivitet som sker under skoltid men påtalar också betydelsen av att ha 
aktiviteter på fritiden. Rasterna tillbringas utomhus vilket anses främja aktivitet då 
barnen i 10-12 års ålder spelar fotboll, basket, ”king”, hoppar hopprep och gungar. 
 

”De är mycket ute och då blir det ju ändå så att de rör på sig på något 
sätt.” (3) 

 
Deltagarna upplever att pojkarna rör sig mer eftersom flickorna ibland kan stå och prata 
i små grupper. De berättar om ett program, trivselledarprogrammet, som startat eller 
håller på att starta upp under pågående intervjuer i en av kommunerna. Detta innebär att 
vissa lärare och elever från varje klass utbildas för att leda och organisera rastaktiviteter 
vilket upplevs positivt av alla inblandade deltagare. Rastaktiviteterna ska främja fysisk 
aktivitet och motverka utanförskap och här betonas vikten av att alla kan vara med.  
Något som deltagarna menar är vanligt hos barnen är fritidsaktiviteter i form av fotboll, 
ridning, gymnastik, dans, hockey, thaiboxning och innebandy. På landsbygden kan de 
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se att det finns tradition i aktiviteterna som att pojkarna spelar hockey och flickorna 
rider eller går på gymnastik. 
 

Mängden fysisk aktivitet varierar 
Deltagarna berättar att de ser två läger bland barnen idag. Ett där de har väldigt många 
aktiviteter på fritiden och nästan stressas av allt de har och ett annat där de nästan inte 
gör något alls. Det finns barn som är väldigt aktiva, nästintill träningsnarkomaner, vilket 
deltagarna inte upplever som positivt. De menar att barn också behöver tid för att bara 
vara och ta det lugnt.  
 

”Visst kan det bli för mycket … Sen tycker jag inte att man ska neka barnet 
att röra sig om det vill röra sig, det säger jag absolut inte. De hittar sin nivå 
tror jag.” (5) 

 
Deltagarna framhåller även att det hos vissa barn finns en ovilja till fysisk aktivitet. 
Föräldrarna inser att barnet behöver röra på sig men barnet vill inte. Deltagarnas 
erfarenheter är att många barn har slutat med organiserad idrott när de går i årskurs 6. 
Mängden fysisk aktivitet varierar också mellan olika skolor. En deltagare, som arbetar 
på flera olika skolor, upplever att barnen på mindre skolor är mer fysiskt aktiva. 
 

Utvecklingen över tid 
Deltagarnas uppfattning är att stillasittandet ökar. De ser att många barn är fysiskt aktiva 
men att de också sitter stilla mer och längre stunder än tidigare. Vidare menar de att 
utvecklingen i samhället gör att den naturliga rörelsen många gånger saknas. Den 
fysiska rörelsen är idag kopplad till en aktivitet och resten av tiden sitter barnen stilla. 
Barnen har till följd av samhällsutvecklingen sina intressen till stor del i tv-spel och 
datorer, vilket deltagarna anser ger ett mer stillasittande liv. De berättar även hur antalet 
idrottslektioner successivt minskat senaste åren. 
 

”Man har inte så mycket idrott i skolan och barnens intresse är ju att sitta 
och spela dator, tv-spel, Nintendo, X-box och annat. Då är det ju den här 
naturliga rörelsen man måste puffa för.” (1) 

 

Spela huvudroll och känna gemenskap bidrar till psykisk hälsa 
Barns behov av att bli sedda, känna sig betydelsefulla och uppleva meningsfullhet anses 
viktigt för den psykiska hälsan. Genom att barn deltar i en aktivitet de är intresserade av 
och där de också kan uppleva gemenskap skapas möjligheter att få dessa behov 
tillgodosedda. Barn som har psykisk hälsa har ofta goda kamratrelationer.  
 

Barnet - den viktigaste huvudrollsinnehavaren 
Deltagarna anser att barnen bör uppleva att skolan är meningsfull vilket är betydelsefullt 
för den psykiska hälsan. Som tänkbara orsaker till att inte uppleva psykisk hälsa nämner 
deltagarna familjesituationen, saker som händer i livet, känsla av utanförskap, stress och 
svårigheter med inlärningen. Deltagarna beskriver barnens behov av att bli sedda, hur de 
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vid hälsokontrollen kommer och slår sig ner i lugn och ro för att få berätta om sig 
själva. De upplever att barnens behov av att bli uppmärksammade och sedda ökar. 
 

”Ja de vill komma och det kan man ju undra, varför vill man sitta hos 
skolsköterskan? Är det att man känner sig lite sedd och att man får spela 
huvudrollen i sitt eget liv en stund, att någon frågar?” (2) 

 
Det finns barn som påkallar uppmärksamheten från skolsköterskan flera gånger 
dagligen när hon går förbi på skolan. Deras erfarenhet är också att de barn som har en 
psykisk ohälsa oftare är i konflikt med andra barn, har problem i kamratrelationer, är 
ensamma, ledsna och tycker inte att livet är särskilt roligt. 
 

Aktiva barn mår bättre 
De barn som har någon form av aktivitet mår enligt deltagarna bättre än de som inte är 
aktiva. Deltagarna ser att då barnen gör något som de är duktiga på eller intresserade av 
som till exempel sjunga i kör, delta i konstskola eller drama ger det mer psykisk balans, 
jämfört med att inte ha någon form av aktivitet alls. Aktivitet tillsammans med andra 
kan vara mycket berikande och göra att den psykiska hälsan ökar menar deltagarna. 
 

”Man kan sjunga i kör och ändå vara tillsammans … så det behöver inte 
vara så att man skall spela hockey, rida och basket. det måste inta vara det, 
men just det här att man gör någonting tillsammans med andra.” (1) 

 
Deltagarna anser att de barn som inte håller på med någon idrott, är mer stillasittande 
och inte har något intresse eller tycker att något är roligt har i större utsträckning en 
psykisk ohälsa än aktiva barn. Det finns också erfarenheter hos deltagarna att de barn 
som inte mår psykiskt bra har svårigheter att ta sig för någon aktivitet. Även motsatsen 
finns, att barnen kan hämta kraft ur en aktivitet när de inte mår psykiskt väl. 
 
Deltagarna menar att fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan positivt. Effekter 
som att barnen är mer avstressade, presterar bättre i skolan och sover bättre ses även. En 
av deltagarna berättar om ett barn med svår hjärtsjukdom och som enligt läkaren inte 
skulle anstränga sig fysiskt. Den fysiska aktiviteten hade god effekt på hans psykiska 
hälsa, varför han själv valde att utöva den trots riskerna för hans hjärta. Ett annat barn 
med kraftig övervikt som är fysiskt aktiv, noterade enligt deltagaren att kurvorna hade 
stabiliserats vilket gjorde honom glad, stolt och gav ökat välmående och 
självförtroende. 
 

”Ha någon aktivitet överhuvudtaget, att komma utanför hemmets dörrar, att 
ha sitt eget lilla liv. Hur viktigt som helst för att förebygga psykisk ohälsa.” 
(5) 

 
De som mår bra psykiskt har ofta aktiviteter, livet runt dem fungerar och det ger 
möjlighet att komma utanför hemmets dörr och skapa ett eget liv med sitt intresse. 
Deltagarna framhåller att bland de som är fysiskt aktiva är det ovanligt med psykisk 
ohälsa. De finns dock de som trots fysisk inaktivitet upplever psykisk hälsa. En 
deltagare berättar om en pojke som vid förfrågan om vad han gjorde på fritiden, svarade 
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skrattande: ”Ingenting, jag gör ingenting, jag tittar på tv och spelar dator”. Något annat 
ville han inte göra, han var nöjd med sitt liv.  
 

Möjligheter och begränsningar till fysisk aktivitet och psykisk hälsa 
Det finns en stor variation i vilka möjligheter och begränsningar i tillgången på fysisk 
aktivitet barnen har. Utvecklingen i samhället har gjort att stillasittandet ökar. 
Föräldrarnas inställning och möjlighet att hjälpa barnen till olika aktiviteter påverkar 
mycket. Så även ledare inom idrott och skola och deras förmåga att motivera och 
inspirera barn till fysisk aktivitet. Faktorer som kan utgöra begränsningar är t.ex. 
utanförskap vilket ofta leder till att barn sitter hemma, ekonomiska begränsningar då 
många aktiviteter kostar mycket pengar eller ett kulturellt arv där exempelvis flickor 
inte får delta i alla aktiviteter. Den psykiska hälsan påverkas mycket av 
familjesituationen och den stress barn upplever i samhället när det gäller utseende, 
prestationer och utanförskap.  
 

Tid framför skärmar 
Utvecklingen i samhället har gjort att datorer, mobiltelefoner och tv får inta en allt 
större och viktigare plats i våra liv. Barnen sitter mer och mer med sina telefoner där de 
spelar spel, skickar sms, lyssnar på musik och tittar på film. Tillgången till allt mer 
avancerade telefoner, där mycket finns tillgängligt, gör att den fysiska aktiviteten 
minskar. Det faktum att många barn nu har egna datorer gör att mer tid tillbringas där. 
Deltagarna menar att även om de flesta har andra aktiviteter så blir det mycket tid vid 
datorn för spel och surfande. De påtalar även förändringen i att barnen nu pratar med 
varandra via Skype istället för att cykla till varandra. I dagens samhälle arbetar ofta 
båda föräldrarna vilket innebär att barnen är ensamma hemma före och efter skolan.  
 

”Tv och dataspel är ju det som är många barns sällskap idag, både morgon 
och eftermiddag.” (2) 

 

Föräldrars påverkan 
Deltagarna ser föräldrarnas betydelsefulla roll vad gäller barnens fysiska aktivitet och 
psykiska hälsa. Föräldrarnas inställning eller förmåga till att skjutsa barnen till 
aktiviteter påtalas av deltagarna. De menar att en del föräldrar inte orkar eller vill  
skjutsa barnet även om barnet uttrycker en önskan om att få vara med i en aktivitet. Det 
framkommer också att föräldrars välbefinnande påverkar barnen. Föräldrars oro vid 
arbetslöshet eller sjukdom överförs, enligt deltagarna, på barnen. Separationer och 
skilsmässor ses av deltagarna som en bidragande faktor till barns psykiska ohälsa, där 
barnen lätt kan hamna i kläm. De menar att barn är lojala mot sina föräldrar, de tycker 
om båda lika mycket och varken kan eller bör välja sida. Barns ensamhet och vilsenhet 
ökar också vid en separation.  Deltagarna anser att föräldrar idag ger upp för lätt. I 
dagens samhälle finns det inte tid och utrymme för att kämpa. Fungerar inte relationen 
så är en separation eller skilsmässa enda utvägen enligt deltagarna. Inställningen att ge 
upp istället för att kämpa smittar av sig även till barnen och deltagarna berättar om barn 
som knappt gör ett försök innan de avslutar en uppgift. Deras inställning från början är 
att de inte kan och därför ger de upp innan de försökt. 
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Deltagarnas reflektion är att föräldrar idag har stora krav på sig själva. De vill enligt 
deltagarna lyckas på många områden vilket utmynnar i att tiden inte räcker till. 
Tidsbristen leder till stress och dåligt samvete.  
 

”Vi har inte tid att sitta ner, och när det blir konflikter då är vi snabbt, 
quick fix, alltså vi ska liksom fixa det snabbt. Vi vill ju att barnen ska vara 
lyckliga. Det är ju en sund inställning. Det är ju ... men ibland så är det ju 
faktiskt inte bra. ´Jag har alltid fått som jag har velat, jag har aldrig fått en 
motgång i hela mitt liv. Och här får jag en motgång som inte föräldrarna 
kan hjälpa mig med, vad händer då? Jo, jag ska ta livet av mig för jag … 
fixar inte det här, jag har ingen coopingstrategi´.” (7) 

 
Deltagarna upplever att vår tidsanda har lett till överbeskyddande föräldrar. De skyddar 
barnen från problem och ger dem allt de önskar vilket leder till att barnen inte kan 
hantera svårigheter och motgångar när de kommer upp i åren. Något annat som 
framkommer är att även föräldrars vanor påverkar barnen. Om föräldrarna ger barnen 
goda vanor så kommer dessa sannolikt att följa med dem upp i vuxen ålder. En viktig 
grund läggs enligt deltagarna därmed i de tidiga åren. De påtalar betydelsen av arv och 
miljö och menar att fysiskt inaktiva föräldrar får fysiskt inaktiva barn i relativt stor 
utsträckning.  
 

Goda ledares betydelse 
Deltagarna vidrör ämnet ledarskap på olika sätt där de bland annat framhåller hur 
betydelsefull idrottsläraren är för barns fysiska aktivitet. Om idrottslektionerna görs 
lustfyllda leder det till att fler vill vara med och får ett ökat intresse för att röra sig. 
 

”På en skola var det nästan alla elever som när jag frågade vilket som var 
det bästa ämnet i skolan så svarade de: ´Idrott. Vi har en jättebra lärare´!” 
(1) 

 
Deltagarna berättar om duktiga ledare i fotboll som gör att nästan hela klassen vill vara 
med och spela. Det berättas om en idrottslärare som ger läxor i form av att gå av bussen 
tidigare för att uppmuntra barnen till att röra sig mer. De vittnar även om negativa 
konsekvenser av dagens allt mer utbredda elittänkande inom idrottsvärlden. Betydelsen 
av att platsa och att vara duktig blir allt mer framträdande och de som får sitta på 
bänken tappar så småningom intresset för att utöva sporten. 
 

Skolmiljöns betydelse 
Skolmiljön har enligt deltagarna betydelse för barnens fysiska och psykiska hälsa. 
Skolgården är i vissa fall otillräcklig för att främja fysisk aktivitet. Utbudet av 
aktiviteter är enligt vissa deltagare magert vilket de hört påtalas av både barn och 
föräldrar. På vintern när det är snö minskar möjligheterna för aktiviteter då det saknas 
stjärtlappar och andra snöleksaker. Andra deltagare upplever att skolgården är bra och 
att barnen där stimuleras till lek och rörelse. Närheten till skog och natur ses som något 
positivt och främjande för hälsan.  
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”Sen beror det ju så klart på miljön, hur miljön är på skolgården också, 
givetvis. Jag tycker nog att det är ganska bra miljö på alla de här tre 
skolorna. På en är de mycket i skogen när de är ute. Där finns en inhägnad 
bakom, det är väldigt bra.” (3) 

 
Strukturen i klassrummet påtalas också som en viktig faktor till trivsel och välmående. 
Deltagarna berättar om oroliga barn som har svårt att sitta still på lektionerna. Barnen 
orkar inte arbeta och detta kan smitta av sig till de andra i klassen, vilket gör att det blir 
en stökig arbetsmiljö för barnen. En orolig arbetsmiljö med hög ljudvolym gör det svårt 
för barnen att utföra skolarbetet. De blir oroliga, får huvudvärk och ont i magen till följd 
av detta. En av deltagarna funderar på om skolans läge har betydelse för hur barnen mår 
psykiskt. Hennes upplevelse är att barn på landsbygden har en bättre psykisk hälsa än de 
som bor i städerna. 
 

Barns utsatthet 
Deltagarna beskriver de krav och förväntningar som finns idag och hur barn i dessa 
åldrar vill vara som andra. Kamraterna blir viktigare för identiteten och föräldrarnas 
betydelse minskar därmed. Det finns mycket som påverkar barn, för hur de vill vara och 
hur de tillåts vara. 
 

”Det är jobbigt att vara barn idag. Du får så tidigt signaler om att du måste 
vara perfekt. Du skall se ut på ett visst sätt. Du skall ha de rätta kläderna … 
rätt attribut. Du skall, man skall vara lyckad.” (7) 

 
Kraven på att prestera i skolarbetet ökar bland barnen och sjunker i åldrarna och det 
påpekas att särskilt flickor mår dåligt av den ökade pressen i skolan. Vidare menar 
deltagarna att känslan av gemenskap och att bli sedd av andra är betydelsefullt för att 
uppleva psykiskt välbefinnande. Utanförskap kan vara en orsak till att barnet inte trivs 
och detta har varit och är i fokus mycket på skolorna men trots detta finns det barn som 
inte känner att de får vara med enligt deltagarna. Vid hälsosamtal framkommer hur flera 
av eleverna i årskurs fyra upplever att de inte har några riktiga vänner, samtidigt som 
andra klasskamrater uppger just dessa som sina bästa vänner. Detta tolkar deltagarna 
som att de underskattar sig själva. 
 

”De underskattar sig själva, på något sätt ... de tycker själva att de att de 
inte är bra och inte värda så mycket som de tror att de skulle vilja vara.” 
(4) 

De som inte mår bra har sällan fritidsaktiviteter, utan sitter mycket hemma efter skolan 
och under skoltid går de runt på skolgården. Deltagarnas erfarenhet är att det då är 
viktigt att fånga upp den eleven och peppa och bygga upp självkänslan. De försöker 
hitta det eleven är bra på och bygga vidare på det. 
 
På en skola råder en stark hierarki på fotbollsplanen, man skall vara duktig, helst träna 
fotboll och vara med i gänget. Anamma reglerna som skapas nya varje rast är också ett 
krav för att få vara med. Regler i lekar och spel som ändras under lekens gång påtalade 
flera deltagare som vanligt förekommande. När det gäller fotbollen får flickor inte alltid 
vara med. 
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Duschsituationen efter idrottslektionerna ger problem för vissa elever. För att undvika 
denna situation finns det elever som inte vill vara med på lektionerna för att slippa klä 
av sig inför andra. Ofta handlar det om de som är överviktiga. En av deltagarna nämnde 
att hon hört elever berätta om utsatthet i duschrummen. Där är eleverna själva utan 
någon vuxen som stöd. 
 
En deltagare beskriver hur skolans teoretiska krav genomsyrar även praktiska ämnen, 
som exempelvis slöjd. Det räcker inte att bara göra en grytlapp utan innan dess skall en 
plan skrivas om hur eleven tänker tillverka grytlappen, och sedan skall det 
dokumenteras och utvärderas för att se om den utfördes på det tänkta sättet. När 
skolarbetet blir för kravfyllt och eleven har problem med inlärningen och upplever 
misslyckande på misslyckande, att de aldrig kommer ifatt eller i nivå med de andra, mår 
de inte bra och självkänslan sjunker. Deltagarna beskriver hur de i sitt arbete får 
uppmuntra och stärka barnens självkänsla. De vill få dem att känna sig bra och duktiga 
för dem de är. 
 

Ekonomiska och kulturella faktorer 
Deltagarna upplever att det finns faktorer som hindrar barn från att delta i olika 
aktiviteter. En sådan faktor är av ekonomisk karaktär. De flesta aktiviteter kostar pengar 
och det är inte alla föräldrar som har möjlighet att betala deltagaravgifter och eventuell 
utrustning som krävs för att kunna vara med på aktiviteten. Ytterst få aktiviteter är 
kostnadsfria. Språket kan enligt deltagarna vara ett annat hinder. Behärskar barnet inte 
svenska språket så krävs det mycket mod för att ta sig an en aktivitet. En deltagare, som 
arbetar i ett mångkulturellt område, menar att det också finns rent kulturella skillnader. 
Pojkarna får i vissa kulturer gå iväg och träna fotboll medan flickorna får stanna hemma 
och blir därmed mer begränsade. 
 

”Vissa föräldrar kan ha svårt att ta kontakt med föreningar beroende på om 
det är med ... om det har med språket att göra så hjälper jag att stötta. 
Många gånger så finns det ju faktiskt ekonomiska hinder och då kan vi ju 
hjälpa till med, om de nu vill börja med något, att vi har majblomman som 
betalar.” (8) 

 
 
DISKUSSION 
Deltagarnas erfarenhet av barns fysiska aktivitet visar på att barn är fysiskt aktiva i 
relativt stor utsträckning men att variationen mellan olika barn är stor. Delvis beror 
variationen på att barnen har olika förutsättningar som till exempel kan bero på i vilken 
familjesituation barnen växer upp eller om ett barn befinner sig i någon form av 
utanförskap vilket påverkar den psykiska hälsan. Barn som inte är aktiva upplevs i  
större utsträckning ha psykisk ohälsa än aktiva barn. Skolsköterskan har genom sin 
närvaro på skolan en viktig nyckelroll för att främja hälsa hos barnen och från skolans 
sida görs också försök att främja den fysiska aktiviteten hos barnen.  
Nedan diskuterar författarna studiens metod där styrkor och svagheter lyfts fram. 
Därefter följer en diskussion av resultatet utifrån tidigare forskning samt slutsatser med 
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kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning. När ”författarna” används avses 
författarna av denna studie om inget annat anges. 
 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans erfarenhet av barns fysiska aktivitet 
och psykiska hälsa. För att svara på syftet valdes kvalitativ metod med induktiv ansats 
vilket ansågs lämpligt då skolsköterskornas erfarenheter efterfrågades (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2008, s. 160).  
 
Deltagarna i studien var verksamma på kommunala skolor i två kommuner lokaliserade 
i olika län i södra Sverige. Denna geografiska spridning innebär en variation i urvalet 
vilket stärker studiens trovärdighet (Lundman och Hällgren Graneheim 2008, s. 160). 
Studiens trovärdighet ansågs också stärkas genom åldersspridningen på deltagarna som 
var mellan 39-60 år och det faktum att skolorna var lokaliserade både till tätort och 
landsbygd. Deltagarna utgjordes av enbart kvinnor som alla har svensk bakgrund vilket 
kan ses som en begränsning av studiens överförbarhet. I det brev som skickades ut till 
verksamhetschefer för godkännande av datainsamling (Bilaga 1) ombads 
verksamhetscheferna hjälpa författarna att finna deltagare till studien. Detta försvårade 
processen då en av verksamhetscheferna inte svarade eller gick att nå inom den tidsram 
som angavs i brevet. Verksamhetscheferna kan här ses som grindvakter som måste 
passeras för att erhålla deltagare till studien (Sharkey, Savulescu, Aranda & Schofield 
2010). Efter att verksamhetscheferna slutligen lämnat sitt godkännande erhöll också 
författarna deltagare till studien genom dem. Verksamhetscheferna hade då skickat 
epost till skolsköterskorna där de fick anmäla intresse genom att svara på detta. Ett 
enklare tillvägagångssätt hade varit om författarna själva fått tillåtelse att kontakta 
deltagare. En personlig förfrågan där studien beskrivs är lättare att ta ställning till och 
kommer inte bort i informationsflödet via epost. Författarna har diskuterat om det bara 
var deltagare med intresse för detta ämne som deltog i studien och i så fall huruvida det 
påverkar studiens trovärdighet. 
 
Författarnas förförståelse synliggjordes genom att båda var för sig reflekterade över 
förkunskaperna i ämnet. Sedan diskuterades förförståelsen för att inte låta den påverka 
resultatets trovärdighet. Då det i en kvalitativ studie är omöjligt att vara helt objektiv 
kan förförståelsen istället ses som en tillgång. Författarna är involverade i 
resultatskapandet genom det samspel som sker under intervjuerna (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2008, s. 170). 
 
Författarnas begränsade erfarenheter i intervjuteknik och det faktum att två olika 
personer genomförde intervjuerna kan ses som ett möjligt hinder för studiens 
trovärdighet. Intervjuguiden (Bilaga 3), som författarna tillsammans sammanställt, 
utgjorde dock ett stöd för att säkra studiens trovärdighet (Kvale & Brinkman 2009, s 
147). Analys av insamlad data gjordes av båda författarna tillsammans. Författarna 
diskuterade då texters olika innebörd, då en text enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008, s. 162 ) kan tolkas på flera olika sätt. Kvalitativ innehållsanalys 
handlar om att redogöra för variationer i deltagarnas berättelse. Vid analys av intervjuer 
bör texten ses i sitt sammanhang och hänsyn bör tagas till deltagarnas livsvillkor, 
personliga historia och rådande kultur (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 160). 
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Trots deltagarnas varierande sammanhang och egenskaper framkom liknande 
erfarenheter vilket styrker trovärdigheten och gör resultatet överförbart. 
 
Något författarna reflekterat över är svårigheten i att undersöka skolsköterskans 
erfarenheter av två olika faktorer, fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Resultatet gör 
tydligt att dessa faktorer ömsesidigt påverkar varandra och att de ibland kan vara svåra 
att åtskilja. Vid kategoriseringen av resultatet tydliggjordes detta då vissa koder initialt 
tycktes passa i mer än en kategori. Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 163) 
menar att vid kategoriseringen bör inga koder falla emellan olika kategorier eller passa 
in i två olika. Samtidigt påtalas svårigheten i detta då det handlar om människors 
upplevelser och erfarenheter som kan vara sammanflätade med varandra och därmed 
vara svåra att särskilja. 
 

Resultatdiskussion  
 

Värdera sin egen betydelse  
I resultatet framkom att skolsköterskan har en betydelsefull roll på skolan. 
Skolsköterskorna var måna om att skapa förtroende och få eleverna att känna sig trygga. 
Detta är betydelsefullt för att barnen i ett tidigt skede skall kunna anförtro sig åt 
skolsköterskan ifall det uppstår problem någon gång under skoltiden. I en nationell 
kartläggning där svenska skolsköterskor fick bedöma skolbarnens hälsa (Clausson, 
Köhler & Berg 2008b) konstaterades att en av de faktorer som påverkar skolbarnens 
hälsa är att det finns en välfungerande skolhälsovård med hög tillgänglighet vilket 
möjliggör en tidig upptäckt av ohälsa av olika slag. I en annan svensk studie beskriver 
Larsson, Ekebergh och Johansson Sundler (2013) hur skolsköterskor försöker skapa 
förtroendefulla relationer genom att vara tillgängliga, öppna och pålitliga. Här spelar till 
synes enkla saker som att ha en öppen dörr till arbetsrummet eller att ibland bjuda in 
barn till möten och diskussioner en betydande roll. Vikten av att samarbeta med andra 
för att främja barnens hälsa påtalas också. Detta överensstämmer med författarnas 
resultat där betydelsen av att tidigt under skoltiden skapa en god relation med barnens 
föräldrar och att samverka med andra inom skola och sjukvård tydliggörs. Författarna 
upplevde skillnader i hur deltagarna arbetade. Några få deltagare följde basprogrammet 
och upplevde att de inte hade tid för att göra något utöver detta. Andra deltagarna 
engagerade sig i många andra saker på skolan, vilket gjorde att de fick en större inblick i 
barnens skolsituation och därmed lättare kunde se psykisk ohälsa hos barnen. 
Deltagarnas stora engagemang gjorde att de lärde känna barnen och kontakten med dem 
blev mer naturlig. 
 

Variationer av fysisk aktivitet   
Resultatet visar att skolsköterskan ser två läger bland barnen, ett där de har många 
aktiviteter och ett annat där de inte gör något alls. Detta visar även tidigare forskning, 
som synliggör en ökad polarisering där en grupp av barn är aktiva på många olika sätt 
medan den andra gruppen inte verkar utöva någon fysisk aktivitet (Clausson, Köhler 
och Berg, 2008b). I resultatet belyses även att samhällsutvecklingen har lett till en 
minskning av den spontana fysiska aktiviteten samtidigt som den organiserade idrotten 
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har ökat vilket också framkommer i en studie av Berntsson och Ringsberg (2013). 
Clausson, Köhler och Berg (2008b) menar att de individuella faktorer som har störst 
inverkan på barns psykiska hälsa är livsstilsfaktorer som kost, motion och sömn 
samtidigt som de framhåller betydelsen av att hitta fritidsaktiviteter, där lokala 
idrottsföreningar spelar en viktig roll för barnen. 
 

Spela huvudroll och känna gemenskap bidrar till psykisk hälsa 
Upplevelsen av att skolan är meningsfull har betydelse för den psykiska hälsan. 
Deltagarna beskriver inlärningsmomentet som en viktig del av den psykiska hälsan i 
skolmiljön. Skolan har till uppgift att ge barn kunskaper och när barnen kan ta till sig 
dessa hittas också lättare en mening med skolan, anser författarna. Barn med läs- och 
skrivsvårigheter kan få problem även inom de praktiska ämnena. Ökad fysisk aktivitet i 
skolan har visat sig hjälpa barn med inlärningsproblem vilket synliggörs i ett projekt 
som genomförts i Skåne, det som numera benämns Bunkeflomodellen (Ericsson & 
Karlsson 2012). Denna modell innebär att i samarbete med skola, idrottsförening och 
forskning påbörjades schemalagd fysisk aktivitet med en lektion dagligen för elever i 
årskurs 1 och 2. Effekterna av projektet när det gäller grundskolans mål visar att 
pojkarna fick signifikant bättre betyg i matematik, svenska, engelska, idrott och hälsa än 
kontrollgruppen. I interventionsgruppen fanns inte någon skillnad mellan pojkar och 
flickor, i jämförelse med kontrollgruppen där flickor hade bättre betyg än pojkar. Denna 
kunskap förstärker vikten av skolsköterskans förebyggande hälsoarbete där daglig 
fysisk aktivitet är en viktig del. Vinsterna som ses även i den teoretiska undervisningen 
motiverar till åtgärder inom skolan för att öka den fysiska aktiviteten. Detta skulle 
kunna medföra att fler barn får möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och uppleva 
skolan som meningsfull. 
 
Resultatet visar att det finns aktiviteter som inte är fysiska men som skolsköterskan ser 
också har en positiv inverkan på den psykiska hälsan. Den sociala träningen och 
gemenskapen genom att dela ett intresse har en hälsofrämjande funktion. I en svensk 
studie av Berntsson och Ringsberg (2013) framgår att barn som gör något de är 
intresserade av mår bättre psykiskt än de som är inaktiva eller hamnar framför en skärm. 
Det framkom också att de aktiviteter som har bäst effekt på den psykosociala hälsan är 
att träffa vänner och vara aktiv i någon organisation. Samarbete mellan skola och lokala 
föreningar kan vara ett sätt att hjälpa barn att hitta en aktivitet och gemenskap. 
 

Möjligheter och begränsningar till fysisk aktivitet och psykisk hälsa 
Utvecklingen som skett i samhället med datorer och nya smarta telefoner, där 
möjligheterna till förströelse är nästintill obegränsade, leder till ett ökat stillasittande. 
Deltagarna beskriver hur barn också umgås via dessa kanaler istället för att cykla till 
varandra och träffas fysiskt. Hamer, Stamatakis och Mishra (2009) menar att tid framför 
tv, datorer och andra skärmar liksom fysisk inaktivitet påverkar den psykiska hälsan. 
När stillasittandet ökar, vilket det gjort under de senaste decennierna, har också den 
psykiska ohälsan ökat. Detta beskriver Kalra och Newman (2009) i sin studie, där de ser 
en förändring i det socio-kulturella beteendet som innefattar mer stillasittande framför 
dator och tv.  
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I resultatet framkommer att deltagarna ser och värderar föräldrarna som betydelsefulla 
för barns fysiska aktivitet och psykiska hälsa. Barns möjligheter att delta i fysiska 
aktiviteter är beroende av föräldrarnas inställning och förmåga att hjälpa dem att delta.  
För vissa barn innebär detta att de inte får det stöd och den hjälp de behöver för att delta 
i aktiviteter och för en del andra finns inga gränser för utövande av aktiviteter. 
Deltagarna ser föräldrarna som de viktigaste personerna under barns uppväxt men i 
åldern 10-12 år minskar föräldrarnas betydelse för barnen. En viktig del av 
föräldraskapet är att förbereda barnen för vuxenlivet. Detta innefattar också att ge 
barnen fungerande copingstrategier för att hantera situationer som möter dem. I 
resultatet framgår att deltagarna ser föräldrar som inte sätter gränser för barnen, utan 
låter dem få som de vill. Detta kan leda till att barnen inte utvecklar fungerande 
copingstrategier vilket kan ge dem problem senare i livet. Lynn, Connor och Dana 
(2012) studerade hur barn i åldern 10-12 år stressas i olika situationer och i vilken 
utsträckning de använder copingstrategier. Under dessa åldrar utvecklas 
copingstrategierna i takt med att barnen erhåller en ökad mognad. Hos flickor ses bland 
annat ett växande behov av samtal med vuxna. Tid till samtal och lösning av konflikter i 
familjen minskar när föräldrarna är upptagna av att lyckas inom många områden i livet, 
anser deltagarna. Zimmerman, Eisemann och Fleck (2008) menar att föräldrar som har 
tid med sina barn och har en känslomässigt varm relation till dem, som till exempel kan 
yttra sig i att hjälpa barnen med aktiviteter som är viktiga för barnen, skapar större 
förutsättningar för barnen att uppleva god livskvalitet som vuxna. 
 

Slutsats och kliniska implikationer 
Resultatet från denna studie visar att skolsköterskan har en betydelsefull roll genom att 
inge förtroende, skapa en trygg och kravlös miljö och arbeta hälsofrämjande för barnen. 
Nyckeln till ett hälsofrämjande arbete ligger i samverkan med andra professioner. 
Barnen är fysiskt aktiva i relativt hög utsträckning men dock ses samtidigt ett ökat 
stillasittande, mycket till följd av utvecklingen i samhället. Barns psykiska ohälsa anses 
öka och även här är samhällsutvecklingen en bidragande faktor. Vidare framkommer 
betydelsen av att barnen får goda vanor tidigt i livet då dessa utgör en grund för 
vuxenlivet. Nedan följer förslag på kliniska implikationer utifrån resultatet i denna 
studie. 
 

• Skolsköterskan tillsammans med elevhälsoteamet ges möjlighet att delta vid 
föräldramöten för att informera om det viktiga föräldraskapet och främjande 
av barns hälsa. 

• Eftersträva föräldradeltagande vid inskrivningssamtalet i förskoleklass för 
samtal om fysisk och psykisk hälsa. 

• Skapa kontaktytor med skola och föreningsliv i syfte att stimulera barn till 
aktivitet och gemenskap. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
Det finns inte mycket forskning på barn i 10-12 års ålder gällande fysisk aktivitet och 
psykisk hälsa. Författarna ser möjligheten i att göra en mer omfattande studie där barns 
upplevelser av fysisk aktivitet och psykisk hälsa undersöks. Vidare finns reflektioner 
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kring skillnaden mellan fysisk aktivitet och annan aktivitet och hur dessa respektive 
aktiviteter påverkar den psykiska hälsan. Forskning kring detta kan påvisa hur stor 
betydelse den sociala gemenskapen har i detta sammanhang.  
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Bilaga 1: Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling. 
 
Vi är två sjuksköterskor, Lisbeth Hansson och Sofia Åsgärde, som studerar 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 
i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att intervjua 
skolsköterskor/distriktssköterskor som arbetar med barn i åldern 10-12 år. Vi skulle 
uppskatta din hjälp att hitta intresserade skolsköterskor/distriktssköterskor till vår 
studie. Förhoppningen är att hitta åtta distriktssköterskor totalt sett, i Varbergs kommun 
samt Marks kommun.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter 
skolsköterskor/distriktssköterskor har av barns fysiska aktivitet och deras psykiska 
hälsa.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med 
skolsköterskor/distriktssköterskor inom skolhälsovården. Intervjuerna kommer att ske 
hösten 2013, under v 40 – 43 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 
material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 41. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så 
snart som möjligt.  
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 
 
Hälsningar 
 
Lisbeth Hansson                                              Sofia Åsgärde 
Adress    Adress 
Epost    Epost 
Telefon     Telefon 
 
 
Handledare:  
Annikki Jonsson, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
   
  
 
 



 

Godkännande  
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Lisbeth Hansson och Sofia 
Åsgärde genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Ort                Datum 
 
 
 
 
_________________________________________________  
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort  
 
  
 
 
 



 

Bilaga 2: Informationsbrev till deltagare. 
 
Vi är två sjuksköterskor, Lisbeth Hansson och Sofia Åsgärde, som studerar 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 
i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att intervjua 
skolsköterskor/distriktssköterskor som arbetar med barn i åldern 10-12 år. Vi skulle 
uppskatta din hjälp att delta i studien genom intervjuer. 

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter 
skolsköterskor/distriktssköterskor har av barns fysiska aktivitet och deras psykiska 
hälsa.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med 
skolsköterskor/distriktssköterskor inom skolhälsovården. Intervjuerna kommer att ske 
hösten 2013, under v 40 – 43 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 
material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande snarast. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress eller 
lämnas i samband med intervjun.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta någon av oss. 
 
Hälsningar 
 
Lisbeth Hansson                                              Sofia Åsgärde 
  
Adress    Adress 
Telefon    Telefon  
Epost    Epost 
 
 
Handledare:  
Annikki Jonsson, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
  
 
 
 



 

Godkännande  
 
Undertecknad skolsköterska godkänner härmed att Lisbeth Hansson och Sofia Åsgärde 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Ort                Datum 
 
 
 
 
_________________________________________________  
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort  
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Inledande frågor: namn 
                            ålder 
                            arbetat x år som skolsköterska 
                            arbetat x år på den aktuella skolan 
                            antalet elever som skolsköterskan har ansvar för 
                            elevernas ålder 
 
 
Ämnesorienterande öppningsfråga: Vad har du för tankar om fysisk aktivitet? 
                                                         Vad har du för tankar om psykisk hälsa? 
 
 
Huvudfråga:  Har du i ditt arbete som skolsköterska mött elever där du sett hur den 
fysiska aktiviteten och psykiska hälsan påverkar varandra?     
 
Intervjuteman: Fysisk aktivitet 
                        Psykisk hälsa 
                        Skolsköterskans hälsofrämjande arbete 
                        Samverkan 
 
 
Tillämpade följdfrågor: 
Skulle du vilja ge något exempel…? 
Kan du berätta mer om…? 
På vilket sätt…? 
Vad hände då…? 
Hur upplevde du det…? 
Hur hanterade du det…? 
Vad menar du med…? 
Har jag förstått dig rätt…? 
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