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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Många barn uppvisar symtom på psykisk ohälsa, samtidigt visar 

studier att barn får en alltmer stillasittande fritid. Exakt hur den fysiska aktiviteten 

påverkar den psykiska hälsan är oklart då det är en komplex fråga. I sitt arbete 

erhåller skolsköterskor nära relationer med barn och de får på så vis en inblick i 

hur den psykiska samt fysiska hälsan ser ut.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur samspelet mellan psykisk hälsa och 

fysisk aktivitet uppfattas av skolsköterskor utifrån deras erfarenhet i elevhälsan 

bland högstadieelever.  

Metod: En empirisk kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk ansats. 

Undersökningsgruppen bestod av åtta stycken skolsköterskor i Karlstads kommun 

som arbetar med elever på högstadiet.  

Huvudresultat: Skolsköterskorna hade en gemensam erfarenhet av att många barn 

har en dålig psykisk hälsa och att detta främst observeras bland flickor. De delade 

även uppfattningen av att den fysiska aktiviteten minskar bland barn. Något som 

framkom av skolsköterskornas berättelser var att kraven inom idrotten uppfattas av 

många barn som allt för höga.  

Konklusion: Många barn upplever allt för höga krav inom idrotten vilket kan leda 

till psykisk ohälsa hos vissa barn och framförallt bland flickor. För att få barn att 

öka sin fysiska aktivitet är det viktigt att se över synsättet inom idrotten så att det 

blir den roliga, sociala och avslappnande aktivitet den är tänkt att vara. 

Nyckelord: Psykisk hälsa, psykisk ohälsa, fysisk aktivitet, skolsköterskor, barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  
Background 

There has been an increase in the proportion of adolescents who show symptoms 

of mental illness. It is clear from previous research that physical activity affects the 

mental health and it is a current issue. It is, however, unclear exactly how it affects 

the mental health then it is a complex issue. In their everyday work school nurses 

get close relationship to adolescents and get an insight of how the mental and 

physical health situation looks like among adolescents.   

 Aim: The aim of this study was to highlight the interaction between mental health 

and physical activity based on the school nurses experience in the student health 

team among high school students.  

Method: The study is a qualitative interview study with phenomenographic 

analysis. Data was collected from interviews, the study group consisted of eight 

school nurses who worked within Karlstad kommun and were working with 

adolescents in high schools.  

 Main result: The school nurses shared the common experience that many of the 

adolescents suffered from poor mental health, and it is mainly observed in girls. 

They also experienced that adolescents are less physical active and that the 

adolescents are having an increased sedentary behavior. Something that also 

emerged from the school nurses stories was that the demands of the sport has 

increased.  

 Conclusion: Many are experiencing too high demands from their sport which can 

result in mental illness for some children, especially among girls. To get 

adolescents to increase their physical activity is it important to look over the 

approach within sport so that it becomes the fun, social and relaxing activity it is 

supposed to be. 

Keywords: Mental health, mental illness, physical activity, children, school nurses 
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Inledning 
Rapporter visar att psykisk ohälsa ökar bland barn i Sverige samtidigt som den 

fysiska aktiviteten minskar. Det diskuteras mycket i medier om den fysiska 

aktivitetens påverkan för den psykiska hälsan, då allt fler barn har en mer 

stillasittande fritid än tidigare. Skolsköterskans arbete tillsammans med 

elevhälsoteamet kan ha en viktig roll i barns psykiska hälsa och fysiska aktivitet.  

Bakgrund 

Omvårdnad 

Omvårdnad är en handling som utförs till de individer som är i behov på grund av 

att deras hälsotillstånd kräver vård (Orem, 2001). Svenska Sjuksköterske-

föreningen, (2010) beskriver i sin värdegrund för omvårdnad att omvårdnaden ska 

utgå ifrån en humanistisk grundsyn där varje enskild individ har möjlighet att 

skapa sin egen bästa förutsättning för hälsa. Omvårdnad kan vara att guida 

individer till att nå dessa förutsättningar samt att ge stöd och råd. Målet med 

omvårdnad är att förebygga sjukdom, främja välbefinnande och hälsa, få individen 

att känna trygghet, att individen är delaktig i sin omvårdnad samt att lindra 

lidande.  

Omvårdnadsteoretiska perspektiv 

I Orem (2001) beskrivs olika omvårdnadsteorier som sjukvårdspersonal kan jobba 

utifrån. En av dessa är Orems egenvårdsteori. Orem betraktar omvårdnad som en 

hälsorelaterad aktivitet då patienten ej är i stånd att utföra handlingen själv. Hon 

menar vidare att målet bör vara att hjälpa patienten att bli så självständig i sin vård 

som möjligt. Teorin delas in i tre olika delar egenvård, egenvårdsbrist samt 

omvårdnadssystem. Egenvård innebär patientens förmåga att själv kunna klargöra, 

planera och utföra handlingar som är nödvändiga för att upprätthålla hälsa. 

Egenvårdsbrist är när patienten inte själv kan genomföra egenvårdsåtgärderna utan 

hjälp krävs från sjukvården. Omvårdnadssystem innefattar den kunskap och 

erfarenhet som sjukvårdspersonal besitter och som krävs för att uppgiften ska 

kunna genomföras. Huvudtesen i teorin står för en tro att varje individ har 

förmågan att själv kunna utföra hälsofrämjande handlingar, motverka sjukdom 
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samt förebygga sjukdom. Denna kunskap bör beaktas, främjas och tas tillvara på 

bästa sätt av sjukvårdspersonal (Orem, 2001). 

Hälsa 

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av komplett fysiskt, mentalt och socialt 

välmående och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning (WHO, 

1986). Golsäter beskriver begreppet vidare och menar att hälsa står för ett tillstånd 

av fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande vilket leder till att den enskilda 

individen har möjlighet att själv kunna leva det liv han/hon önskar. Ur barns 

perspektiv står en bra hälsa för att ha en frisk kropp, att känna sig respekterad, att 

erhålla stöd från jämnåriga samt från vuxna. Det innefattar även en känsla av att ha 

en meningsfull fritidsaktivitet samt att ha en tilltro till sig själv det vill säga en god 

självkänsla (Golsäter, 2012). Det beskriver även en annan studie där barn som har 

en låg självkänsla ofta anser att det är svårt att leva hälsosamt (O’Haver, Jacobson, 

Kelly & Melnyk, 2014). En dåligt upplevd hälsa under barndomen kan påverka 

individens syn på sin hälsa negativt under hela livet (Honkinen, Suominen, 

Välimaa, Helenius & Rautava, 2005).  

Psykisk hälsa och ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som innefattar en individs självskattade psykiska 

symtom såsom depression, nedstämdhet, oro, ångest, sömnstörningar, lättare 

smärttillstånd eller andra stressrelaterade sjukdomstillstånd och psykiatriska 

diagnoser. Begreppet psykisk hälsa däremot har en bredare betydelse än enbart 

frånvaro av psykisk ohälsa och innefattar även individens egen upplevelse av sitt 

liv, att se en meningsfullhet och en känsla av sammanhang. Att ha en god psykisk 

hälsa och välmående är fundamentalt för att en individ ska kunna inse sina egna 

förmågor, kunna hantera de normala påfrestningar som finns i livet samt kunna 

arbeta och bidra till samhället 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/en/). 

Psykisk hälsa hos barn 

Barn i Sverige har ur ett internationellt perspektiv en god hälsa men något som 

uppmärksammats under senare år är den försämrade psykiska hälsan som ses hos 

barn och ungdomar. Under senare år har det i Sverige skett en ökning av andelen 

barn som uppvisar symtom på psykisk ohälsa och främst bland flickor. Allt fler 
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drabbas av psykosociala symtom som till exempel oro, nedstämdhet, sömnbesvär, 

trötthet och huvudvärk. Att en utbredd psykisk ohälsa finns bland barn och främst 

unga flickor styrks av folkhälsorapporten från 2014 som visar att andelen flickor 

som läggs in på sjukhus på grund av psykisk ohälsa är större än bland pojkar. 

Sjukhusinläggningar på grund av psykisk ohälsa har sedan 1990-talet ökat bland 

flickor. Inläggningarna ligger fortfarande kvar på en hög nivå men på senare år har 

ökningen avstannat (Folkhälsorapporten, 2014). 

 

Att många barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa är inte bara ett nationellt 

problem, liknande problematik ses även globalt. Enligt WHO:s rapport beräknas 

ca 10-20 % av alla barn och ungdomar i världen lida av någon form av mental 

ohälsa (WHO, 2015). En studie gjord i Nordamerika visar att 14 – 25 % av alla 

barnen lider av psykisk ohälsa såsom depression, ångest och bipolär sjukdom. 

Många av dessa barn få symtom på sin sjukdom i tidig ålder dessa barn behöver 

ofta medicineras mot sin psykiska ohälsa. De medicinerna kan i sin tur leda till 

många komplikationer för barnen senare i livet såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes typ 2, övervikt och fetma. Samma studie har visat att fysisk aktivitet 

minskar risken för att barnen ska utveckla dessa komplikationer, om barnen hade 

fysisk aktivitet 60 minuter per dag minskade risken för komplikationer betydligt 

(Cote, Devlin, & Panagiotopoulos, 2014). 

 

Det är inte alltid lätt att begränsa eller definiera vad psykisk hälsa innebär för varje 

enskild individ, men att ha en god psykisk hälsa kan till exempel innebära att barn 

har en bra självbild, en fungerande förståelse för det sociala samspelet samt inte 

upplever långvariga negativa känslor. Det är också viktigt att barn har ett 

fungerande nätverk, vilket kan göra att nedstämdhet begränsas, minskar stress 

samt underlättar för en god självkänsla (Lu, Dayalu, Diop, Harvey, Manning & 

Uzogara 2010). Studier visar att barn som har en aktivitetsorienterad hantering av 

ilska och frustration har en minskad risk att utveckla depression och ångest 

(Goodwin, 2006). 
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Fysisk aktivitet 

Enligt Socialstyrelsen innebär fysisk aktivitet all rörelse som ökar 

energiförbrukningen och där skelettmuskulaturen är involverad. För att 

hälsoeffekter ska ses bör intensiteten vara minst måttlig, till exempel i form av 

raska promenader, fotboll eller friidrott (Socialstyrelsen, 2013). Det är svårt att 

säkert säga vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet och exakt vilka 

verkningsmekanismer som skulle kunna påverka den psykiska hälsan hos en 

individ. Hos personer som lider av djup depression ses i hjärnan låga nivåer av 

serotonin och noradrenalin och vid hård fysisk träning ses kroppens 

egenproducerade morfinliknande ämne endorfin öka, det kan vara en del av den 

antidepressiva effekten som ses vid träning. Fysisk aktivitet kan även bidra med 

positiva effekter då den ger ett avbrott från de vardagliga stresstimuli som en 

individ utsätts för.  Studier har visat på samband mellan fysisk aktivitet, depression 

och vissa ångesttillstånd (Martinsen, 2011). Hallberg beskriver också att fysisk 

aktivitet associeras med ett mer positivt humör, bättre livskvalité samt en effekt på 

den kognitiva funktionen som till exempel minne och uppmärksamhet (Hallberg, 

2011). Människan är skapad för att röra sig och att vara fysisk inaktiv leder till 

negativa hälsoeffekter för alla människor, oberoende av ålder och kön.  Rapporter  

visar att de negativa hälsoeffekterna kan exempelvis leda till övervikt, kroniska 

sjukdomar, psykisk ohälsa i form av ångest, depression samt låg självkänsla. Detta 

har gjort att fysisk aktivitet som prevention för dessa sjukdomar har 

uppmärksamhet på senare år (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Riktlinjer har tagits fram av socialstyrelsen för hur mycket barn bör röra på sig för 

att uppnå positiva hälsoeffekter.  Barn bör ha minst 60 minuters fysisk aktivitet per 

dag där aktiviteten har en måttlig till hög intensitet. Enligt socialstyrelsen har 

pojkar i åldern 4-18 år måttlig till hög intensiv träning i genomsnitt 35 minuter per 

dag medan flickor i samma ålder har mindre än 24 minuter. Den fysiska aktiviteten 

minskar även med stigande ålder och barn med ett starkt socialt nätverk är mer 

fysiskt aktiva. Det finns bevis som talar för att fysisk aktivitet i en tidig ålder kan 

minska risken för framtida psykosociala problem samt att den sociala och 

kognitiva förmågan stärks. Det finns även ett visst stöd för att barn som är fysiskt 

aktiva i tidig ålder har en högre fysisk aktivitet även som tonåringar 
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(Socialstyrelsen, 2013). Att vara fysisk aktiv kan öka självkänslan och den sociala 

förmågan stärks (Lu et. al., 2010). En studie där 1,1 miljoner män inkluderades 

visade att de män som hade en betydligt försämrad kondition vid 18 års ålder hade 

en ökad risk att drabbas av allvarlig depression (Åberg, et.al., 2013). 

 

Att barn får en allt mer stillasittande fritid kan bero på flera olika faktorer, 

exempelvis att barn under allt större del av sin fritid sitter framför en skärm i form 

av TV eller dator. En annan orsak är den förändring i transportmedel som har 

skett. Allt fler åker buss och bil till skola och fritidsaktiviteter istället för att gå 

eller cykla. Denna förändrade livsstil kan i sin tur leda till en mängd olika problem 

som nämnts ovan men kan även leda till att barn blir mer socialt isolerade och 

dessutom få ett sämre akademiskt resultat (Cao et al., 2012; Racine, Debate, 

Gabriel & High, 2011). Studier visar att barn som lever ett aktivt och hälsosamt liv 

där vanor skapats tidigt har stor fördel av det också senare i livet. Det är mer 

effektivt att reducera den stillasittande livsstilen genom att uppmuntra till fri lek än 

att fokusera på tvingad träning och reducering av kaloriintag (Kobel et al., 2014, 

Kar et al., 2014). 

 

En amerikansk studie visar att då fysisk aktivitet införs mer regelbundet i skolan så 

leder detta till många positiva effekter för eleverna. För att må psykiskt bra 

behöver en individ sociala kunskaper och vänner. Att ha fysisk aktivitet 

tillsammans med elever på skolan skapade goda relationer mellan eleverna samt 

stärkte deras sociala kompetens. Även studieresultaten förbättrades när eleverna 

hade en regelbunden fysisk aktivitet. Bråk som förekom på skolan minskade också 

då eleverna kunde ta ut sin frustration i den träning som erbjöds på skolan. Studien 

menar att trots mycket kunskap om fysisk aktivitet minskar den radikalt bland 

barnen. Att personal inom skolan ska jobba aktivt för att fysisk aktivitet ska ske 

regelbundet under skoltid är en viktig del av arbetet för att stärka barns hälsa 

(Fedewa, Candelaria, Erwind & Clark, 2013). 

Elevhälsan och skolsköterskans arbete 

Skolsköterskans arbete är en del av elevhälsan. Inom elevhälsan arbetar olika 

yrkeskategorier tillsammans såsom psykolog, kurator och specialpedagog för att 

skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild elev. Elevhälsan arbetar 
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hälsofrämjande och förebyggande med fokus på sambandet mellan hälsa och 

lärande. Den har som uppgift att främja psykisk och fysisk hälsa hos barn och 

ungdomar samt arbeta för sunda levnadsvanor. Detta arbete kan bedrivas genom 

hälsobesök och har som mål att tidigt identifiera och upptäcka de elever som 

eventuellt är i behov av extra insatser. Meningen med hälsobesöken är att tillåta 

varje individ att få en möjlighet att diskutera sin egen upplevda hälso- och 

skolsituation. Samtal som ingår i hälsobesöket bör beröra frågor såsom 

skolsituation, relationer, fysisk aktivitet, mat, sömn, tobak, alkohol, narkotika, 

dopning, sexualitet samt elevens upplevda hälsa. Genom att låta individen själv 

berätta hur han/hon upplever sin situation skapar detta en medvetenhet hos 

individen om sin egen hälsa och ökar motivationen för att själv ta kontroll i sin 

hälsoprocess (Golsäter, 2012).  

 

I kompetensbeskrivningen för skolsköterskor benämns att skolsköterskans arbete 

ska bygga på ett etiskt, holistiskt samt hälsofrämjande förhållningssätt. Det ska 

vara evidensbaserat och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Sjuksköterskeyrket går under ICN:s (International Council of Nurses) etiska kods 

fyra grundläggande ansvarsområden vilket är att främja hälsan, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Arbetet som skolsköterska förutsätter 

ett nära samarbete med andra professioner inom skolan och innefattar ett ansvar att 

leda, planera och utveckla arbetet inom det aktuella ansvarsområdet tillsammans 

med de andra yrkesgrupperna (Riksföreningen för skolsköterskor, 2011). 

 

I en rapport från 2013 där socialstyrelsen undersökt hur goda matvanor samt fysisk 

aktivitet kan främjas hos barn uppmärksammas det att endast vissa landsting och 

regioner betonar vikten av att regelbundet undersöka barns fysiska aktivitet. 

Däremot rekommenderar i stort sett alla att elevhälsan ska följa längd och vikt på 

alla elever. Gemensamma riktlinjer om hur samtal om fysisk aktivitet samt psykisk 

hälsa ska bedrivas av elevhälsan saknas i landet. Inom elevhälsan finns mycket 

som kan och bör göras inom området då den har stora möjligheter att nå ut till alla 

elever eftersom den organisatoriskt oftast är knuten till den plats där eleven 

befinner sig (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskan ska arbeta med och för att 

hjälpa individer med behov av egenvård. En del av dessa individer är i beroende av 
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sina föräldrar, målsman samt sina vänner. Denna krets runt om individen behöver 

kunna hjälpa individen till egenvård och det är viktigt att sjuksköterskan även 

stödjer dem i vården. För att en god egenvård kan ske måste sjuksköterskan 

kartlägga vilka resurser individen har och stärka dem för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för individens hälsa (Orem, 2001). 

Problemformulering  

Tidigare studier visar att det finns fördelar med fysisk aktivitet relaterat till 

övervikt, minskning av psykisk ohälsa samt kroniska sjukdomar. Socialstyrelsens 

rapporter gjorda på barn visar på en alltmer stillasittande fritid. Komplikationer 

som kan uppstå av fysisk inaktivitet leder till stora kostnader för samhället och 

även mycket lidande för den drabbade individen. Enligt folkhälsomyndigheten 

(2014) har barns levnadsvanor och den miljö de växer upp i stor betydelse för både 

den fysiska och psykiska hälsan under hela livet. Trots denna kunskap minskar den 

fysiska aktiviteten hos unga och allt fler drabbas av psykisk ohälsa. I 

skolsköterskans profession ingår det att se till barns hälsa i dess helhet och där 

ingår både den somatiska hälsan samt den psykiska hälsan. I sitt dagliga arbete får 

skolsköterskan en inblick inom båda dessa områden genom hälsobesök samt 

genom vardagliga möten med elever. På grund av att skolsköterskan besitter stor 

erfarenhet inom detta område så ansåg författarna till studien att det var av intresse 

att få ta del av skolsköterskors uppfattning av hur samspelet mellan den psykiska 

hälsan samt den fysiska aktiviteten är hos barn.  

Syfte  

Syftet med studien var att belysa hur samspelet mellan psykisk hälsa och fysisk 

aktivitet uppfattas av skolsköterskor utifrån deras erfarenhet i elevhälsan bland 

högstadieelever. 

Metod 

Design 

För att få ta del av skolsköterskors erfarenheter av och förstå hur samspelet mellan 

psykisk hälsa och fysisk aktivitet uppfattas genomfördes en empirisk kvalitativ 

intervjustudie med fenomenografisk ansats. Genom att använda en kvalitativ 

ansats kan upplevelser och erfarenheter hos undersökningsgruppen fångas upp och 
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leda fram till ett resultat inom det valda området. Resultatet kommer att grundas 

utifrån livserfarenheter som de individer som är tänkta att ingå i studien besitter.  

 

Fenomenografi 

Grunden i den fenomenografiska ansatsen är att förstå samt hitta skillnader och 

likheter i människors sätt att se och uppfatta olika fenomen. Ordet fenomenografi 

är sammansatt av delarna femeno- och grafi. Fenomen kan härledas från det 

grekiska ordet phainomenom som betyder ” det som visar sig”. Ordet grafia kan 

översättas till att ”beskriva i ord eller bild”. Tillsammans betyder det då att ordet 

fenomenografi står för ”en beskrivning av det som visar sig”. Teorin grundades av 

Ference Marton 1981 och har sitt ursprung från empiriska studier (Starrin & 

Svensson 1994). Att kunna skapa struktur och ge en samlad bild av människors 

erfarenhet är en av de största fördelarna inom fenomenografin (Foster, 2013).  

Undersökningsgrupp 

I valet av undersökningsgrupp i en fenomenografisk studie gäller det att skapa 

förutsättningar för att få en fram en variation på hur människor uppfattar och ser 

på en specifik företeelse. Samtidigt måste de personer som väljs ut till 

undersökningsgruppen ha erfarenhet av fenomenet så att de har något att berätta 

och dela med sig av inom ämnet. Detta gör att personerna som väljs ut att delta kan 

väljas selektivt utifrån den erfarenhet de har inom det område som efterforskas 

(Polit & Beck, 2013). Skolsköterskor träffar elever dagligen i sitt arbete och därav 

bör de ha mycket erfarenheter inom området som författarna till arbetet var 

intresserad av att få ta del av. För att få fram lämpliga deltagare till studien valdes 

skolsköterskor som passade inom de inklusionskriterier som fanns för studien. 

Inklusionskriterierna var att skolsköterskorna skulle ha relevant 

specialistutbildning, såsom barnsjuksköterska, distriktssköterska eller 

skolsköterska. Vara aktiva och arbeta med barn och ungdomar inom Karlstads 

kommun i åldrarna tolv till femton år och de skulle ha arbetat som skolsköterska i 

minst ett år. Dessa kriterier resulterade i att tio stycken skolsköterskor inom 

Karlstads kommun inkluderades och tillfrågades att delta i examensarbetet. Av 

dessa tio tillfrågade skolsköterskor var det åtta som tackade ja och deltog i studien. 

Alla deltagarna i studien var kvinnor och de hade en varierande arbetslivs-

erfarenhet inom skolhälsovården från ett till fjorton år. Deltagarna hade olika 
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specialistsjuksköterskeutbildningar; sex med inriktning mot distrikt, en med 

inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom och en med inriktning 

mot skolsköterska. 

Datainsamlingsmetod  

I den fenomenografiska ansatsen används kvalitativa intervjuer för att få fram 

människors erfarenheter. Eftersom det är människor som undersöks och är 

”instrumentet” i studien finns det risk att författarna tolkar samband som kanske 

inte finns där beroende på formuleringar som deltagarna beskrivit men som kan 

missuppfattas. Människan besitter mycket kunskap men är inte ett pålitligt 

instrument (Polit & Beck, 2014). Det är därför viktigt att den som genomför en 

intervju är medveten om sin egen förförståelse inom ämnet och att det kan påverka 

tolkningen av den information som inhämtats (Dalen, 2008). Att intervjuerna 

spelas in och sedan transkriberas är den mest vanliga metoden inom 

fenomenografin. Frågorna ska vara öppna så att informanten kan svara så 

beskrivande som möjligt (Foster, 2013). Starrin och Svensson (1994) menar att 

inga fasta svarsalternativ ska finnas, det finns inget rätt eller fel svar på frågorna 

men syftet är alltid att nå fram till hur ett fenomen uppfattas och identifiera 

innebörder. 

 

Under en intervju kan närheten mellan den som utför intervjun och den som blir 

intervjuad kan ibland påverka deltagaren så att han/hon anpassar svaret efter vad 

denne tror att personen som utför intervjun vill höra. Det är därför av stor vikt att 

de öppna frågorna inte är allt för detaljerade då det kan styra deltagarens svar 

(Henricsson, 2012). Semistrukturerade intervjuer innebär att det finns en grov mall 

över ämnen som ska beröras under intervjun, de förutbestämda frågorna utgör en 

ram och en struktur på intervjun men lämnar möjlighet till öppna svar (Polit & 

Beck, 2013).  Utifrån ovanstående information föll sig semistrukturerade 

intervjufrågor vara en passande datainsamlingsmetod för denna studie. 

Intervjuguiden som arbetades fram var god se bilaga, 4 innehöll sex stycken 

huvudfrågor som skulle säkerställa att de teman som efterforskades i studien 

berördes. Följdfrågor fanns även med för att underlätta intervjun och få ett mer 

berikande material men även för att säkerställa att intervjuerna genomfördes på ett 
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så likartat sätt som möjligt då båda författarna till studien genomförde enskilda 

intervjuer. De åtta inspelade intervjuerna hade en medianlängd på 24 min.   

Tillvägagångssätt 

Innan datainsamlingen påbörjades kontaktades berörd verksamhetschef inom det 

aktuella skolområdet för att ge information om studiens syfte samt att få ett 

godkännande till deltagande i studien. Efter godkännande från verksamhetschefen 

erhölls av denne kontaktuppgifter till de skolsköterskor i kommunen som berördes. 

De tilltänkta deltagarna kontaktades sedan via mail med informationsbrev 

angående studien. Detta gjordes under våren 2015. På hösten 2015 kontaktades på 

nytt de tilltänkta deltagarna via telefon. Efter att informerat samtycke från de 

tillfrågade skolsköterskorna erhållits, bestämdes intervjudatum samt tid och plats 

utifrån skolsköterskornas egna önskemål. Samtliga intervjuer genomfördes i en 

ostörd miljö på den intervjuades arbetsplats och på dennes arbetstid. Då författarna 

ansåg att det skulle bli mer bekvämt och avslappnat för informanten om det endast 

var en som intervjuade delades intervjuerna upp mellan författarna. Författarna till 

studien intervjuade fyra stycken skolsköterskor var och de genomfördes under fyra 

veckor hösten 2015. 

Forskningsetiska överväganden 

Då vetenskapliga studier genomförs måste forskningsetiska överväganden tas i 

beaktande för att skydda de medverkande i studien och värna om individens 

grundläggande värde och rättighet. Forskning ska bidra till samhällsutveckling, 

vara betydande samt leda till nya kunskaper (Helsingforsdeklarationen, 2008).  

Hänsyn ska även visas till integritet, hälsa, säkerhet, frivillighet och mänskliga 

rättigheter. Deltagarna får ej utsättas för risker som kan leda till fysiskt eller 

psykiskt lidande (Helsingforsdeklarationen, 2008; Personuppgiftslagen 

(1998:204); Henricsson, 2012). Författarna har tagit hänsyn till det genom att 

skolsköterskorna blev informerade om att samtycket när som helst kunde dras 

tillbaka med omedelbar verkan under studiens gång. Deltagarna erhöll information 

om att allt material behandlas konfidentiellt och att endast författarna har tillgång 

till materialet. Det inspelade materialet förstördes så fort det transkriberats och 

kodats, ingen förutom författarna lyssnade på materialet. Det kodade materialet 

förvaras hos författarna där endast de har tillgång till det och har redovisats på ett 
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sådant sätt att det inte går att härleda informationen bakåt till en enskild individ. 

Uppgifter som samlats in under studiens gång kommer endast att användas i den 

aktuella studien. När examensarbetet är klart och godkänt kommer insamlat 

material makuleras. 

 

För att värna om den enskilda individens rättigheter vid forskning finns till 

exempel Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003) Innan 

studien påbörjades undersökte författarna till examensarbetet om det fanns en etisk 

motivering av studiens syfte, det vill säga om frågorna som ställdes verkligen var 

väsentliga, om studien hade en vetenskaplig kvalité samt om den genomfördes på 

ett korrekt sätt (Henricsson, 2013). En etisk granskningsmall genomfördes och 

resulterade i att ingen ansökan till den etiska kommittén ansågs behövas (se bilaga 

5).  Då studien var frivillig och frågorna ej berörde informanten personligen utan 

det var deltagarens uppfattning om ett fenomen som efterfrågades så borde inte det 

påverka individen negativt. Inga känsliga personuppgifter behandlades i studien. 

Författarna diskuterade även om intervjutillfället kunde leda till stress för 

informanten med tanke på skolsköterskornas arbetssituation. Då informanterna 

själva fick bestämma tid och plats för intervjun samt att deltagandet var frivilligt så 

ansåg författarna att studien inte skulle orsaka några dilemman ur denna aspekt.  

 

Dataanalys 

Enligt Foster finns två olika metoder vid analys av data inom fenomenografin, 

Marton och Åkerlind. Inom Marton sorteras data i yttranden eller citeringar och 

som sedan kategoriseras in efter innehåll. Den andra metoden, Åkerlind hanterar 

data från en informant som en enda enhet där helheten av intervjun ses och texten 

analyseras i tre olika steg: 

- Första steget är att läsa igenom det transkriberade intervjuerna tre gånger 

och vid den tredje genomläsningen anteckna liknelser samt teman som 

identifierats 

- Andra steget är att gruppera de kategorierna och liknelser som setts 

- I det tredje steget struktureras kategorierna, betydelsen av resultatet börjar 

framträda (Foster, 2013).  
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Författarna till arbetet har valt att analysera data efter Åkerlinds modell för att på 

så vis få fram en helhet och minska risken för feltolkningar som lätt kan uppstå då 

ett citat tas ur sitt sammanhang. Data som samlas in bearbetas och delas sedan in i 

beskrivande kategorier. Inom denna teori analyseras olika uppfattningar av samma 

fenomen och sedan sätts de in i ett sammanhang och jämförs med varandra. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i nära anslutning till intervjun av den 

författaren som genomförde den aktuella intervjun. Materialet dokumenterades och 

transkriberades sedan ordagrant där även uppehåll, skratt och suckar antecknades. 

Varje intervju tilldelades ett nummer som användes som kodning genom hela 

arbetet. Båda författarna läste noggrant igenom alla intervjuer tre gånger för att få 

en övergripande förståelse av innehållet. Liknelser antecknades vid tredje 

genomläsningen. Tre huvudkategorier framkom genom informanternas berättelser. 

Data lästes igenom ytterligare och informationen sorterades in under de 

huvudkategorier de tillhörde. Författarna analyserade all information under varje 

huvudkategori och strukturerade informationen och på så sätt skapades sju 

subkategorier. Data som samlas in bearbetas och delas sedan in i beskrivande 

kategorier. Inom denna teori analyseras olika uppfattningar av samma fenomen 

och sedan sätts de in i ett sammanhang och jämförs med varandra. 

Resultat 
Efter genomgång och bearbetning av data som samlats in under intervjuerna 

framkom tre huvudkategorier. Dessa var uppfattning av barns psykiska hälsa och 

uppfattning av barn fysiska aktivitet och uppfattning av samspelet mellan psykisk 

hälsa och fysisk aktivitet. Under dessa huvudkategorier skapades fem 

subkategorier som presenteras i tabell 1. Resultatet presenteras i löpande text och 

citat markeras med kursiv text. Citaten hänvisas till intervjuvens kod. 
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Tabell 1: Kategorier och subkategorier från innehållsanalysen. 

Huvudkategorier Subkategori 

 
Uppfattning av barns psykiska hälsa 
 

 
Könsskillnader inom psykisk hälsa 
Identifiering av psykisk ohälsa 

 
Uppfattning av barns fysiska aktivitet 
 

 
Oro över barns vardagsmotion 
Pojkar och flickors träning 

 
Uppfattning av samspelet mellan 
psykisk hälsa och fysisk aktivitet 
 

 
Krav inom idrotten 

 

Det är många gånger svårt att precisera övergången från när ett barn går över till 

att bli en ungdom, då det inte finns några exakta gränser. Då alla enligt lag är barn 

upp till arton år så har författarna till studien valt att benämna de högstadieelever 

som deltagarna i studien kommer i kontakt med via sitt arbete som barn. 

 

Uppfattning av barns psykiska hälsa 

Under intervjuerna framkom det att skolsköterskorna uppfattade att stor psykisk 

ohälsa finns bland barn. De beskrev att de i sitt arbete träffar och ser många barn 

som mår psykiskt dåligt. De var förvånade över att så många av eleverna mår så 

dåligt som de faktiskt gör och de har reflekterat över hur det kommer sig.  

 

”Jag ser att det har skett en stor förändring eleverna mår 

mycket sämre idag än för några år sedan”(8) 

 

Skolsköterskornas erfarenhet var att den psykiska hälsan har försämrats under de 

senaste åren bland barn. De berättade att det i samtal med elever framkommer att 

många av barnen har regelbunden kontakt med BUP, barn- och 

ungdomspsykiatrin. Skolsköterskornas erfarenhet säger att det skett en ökning av 

denna problematik bland eleverna. 
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”Många springer här hos mig för att de inte mår bra och många 

av dessa elever har kontakt med BUP något jag inte såg 

tidigare” (5) 

 

Deltagarna i studien berättade att det är viktigt att tidigt identifiera de elever som 

mår dåligt för att åtgärder så snabbt som möjligt ska kunna sättas in. Informanterna 

menade att en av de första varningssignalerna som psykisk ohälsa ofta visar sig på 

är frånvaro från skolan. 

Könsskillnader inom psykisk hälsa 

Kontakten med barn som deltagarna har i sitt arbete ger dem uppfattningen om att 

det är en större andel flickor än pojkar som mår psykiskt dåligt. Informanterna 

berättade även att den bild de upplever överensstämmer med aktuell forskning de 

tagit del av. De beskrev under intervjuerna att flickor oftare har lättare att prata om 

sina problem och kommer och söker hjälp och stöd hos dem. 

  

”Flickor tror jag det är värre ställt med överlag jag tycker 

självskadebeteende är vanligare hos tjejer de flesta som mår 

dåligt är öppna med det och de kommer hit och vill bli 

omplåstrade” (2) 

 

Informanterna menade att om inte flickan kommer själv har hon ofta kompisar 

som är oroliga och kommer och berättar i hennes ställe. Skolsköterskorna ansåg att 

de oftast även ser att något är fel eller inte står rätt till hos de pojkar som mår 

dåligt men att det många gånger är svårt att få fram exakt vad som är fel och svårt 

att få dem att söka hjälp att prata om sina problem. Dessa pojkar blir istället 

hemma och struntar i att gå till skolan enligt deltagarna. 

 

”Killarnas ohälsa upptäcks men det är svårare att få fram vad 

som är fel och få dem att söka hjälp.” 

Identifiering av psykisk ohälsa 

Skolsköterskornas erfarenhet var att pojkar och flickor har olika sätt att visa sin 

psykiska ohälsa på. Uppfattningen bland deltagarna var att ökad frånvaro från 
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lektionerna var ett tecken på att en elev mådde dåligt hos både flickor och pojkar. I 

hälsosamtal samt genom samtal med föräldrar fick skolsköterskorna information 

om elever som hade kontakt med BUP. Informanterna ser att flickor oftare har ett 

mer inåt agerande självskadebeteende och trycker ner sig själva. Till exempel 

menar informanterna att de genom sin kontakt med elever ser att 

självskadebeteende är mycket mer utbrett bland flickor. Skolsköterskorna 

berättade vidare att självskadebeteendet kan yttra sig som rispningar och 

ätstörningar. En skolsköterska berättade att trender kan ses i typen av 

självskadebeteende från år till år.  

 

”förra eller förrförra året var det ätstörningar som var liksom 

lite trenden, så de smittar varandra på något konstigt sätt och 

det här året skär de sig” (1). 

 

En annan informant berättade att hon i samtal med elever fått erfara att flickor med 

ett själskadebeteende ofta lägger ut bilder på sig själva på olika sociala medier för 

att få uppmärksamhet samt för att kunna jämföra sig med andra i samma situation.  

Pojkar som lider av psykisk ohälsa uppfattas av skolsköterskorna ha ett mer 

utåtagerande beteende, de hamnar oftare i slagsmål eller tar till andra fysiska 

alternativ vilket skolsköterskorna får information om exempelvis via 

elevhälsoteammöten.  

 

”Det är ovanligt att killar kommer och ber om hjälp de pratar 

inte med varandra på det sättet ibland kan lärarna komma och 

vara oroliga”(6). 

 

Många av skolsköterskorna berättade vidare att de kan se att det ”smittar”, 

eleverna triggar varandra, om en individ i klassen mår dåligt leder detta ofta till att 

fler drabbas.  

Uppfattning av barns fysiska aktivitet 

Enligt de skolsköterskor som intervjuades innebär fysisk aktivitet all typ av rörelse 

där skelettmuskulaturen är aktiverad. Om denna rörelse utförs under lek eller i en 
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organiserad verksamhet upplever de inte ha någon betydelse, att barnet aktiverar 

sig är det viktiga. 

 

”Att man rör på kroppen och belastar skelettet är fysisk aktivitet 

för mig det kan både vara i lek och i organiserad träning”(6) 

 

Alla skolsköterskorna uppgav samma uppfattning av vad fysisk aktivitet 

är och att det viktigaste är att eleverna rör på sig. Något som de alla 

ansåg har minskat betydligt är vardagsmotionen bland barnen. 

Oro över barns vardagsmotion 

Skolsköterskorna uppfattar att den fysiska aktiviteten minskar bland barn och 

ungdomar. Genom samtal med elever och föräldrar framkommer det att barnen får 

en allt mer stillasittande fritid där allt större tid spenderas framför datorer, 

telefoner samt TV-apparater. 

 

”Skärmtiden har förändrats idag och tar mycket tid från andra 

aktiviteter”(5) 

 

Informanternas erfarenhet är att en skillnad kan ses på skolgården. Informanterna 

observerar att på låg- och mellanstadiet är skolgården gjord för diverse lekar och 

idrotter. Detta ändras då barnen kommer upp i högstadiet då skolgårdarna ofta 

saknar dessa möjligheter enligt skolsköterskorna. De menar vidare att det inte 

finns så mycket uteaktiviteter att tillgå vilket leder till att barnen oftast sitter inne 

på raster och håltimmar. Många av deltagarna anser att spontanidrotten försvinner 

mer och mer. Med det menar dem att barnen till exempel samlar ihop ett 

kompisgäng och utövar någon typ av aktivitet. Fler barn med utländsk bakgrund 

upplevs av skolsköterskorna ha mer spontanidrott, då de ser att de barnen oftare 

går ut på raster och aktiverar sig.  

 

De nyinflyttade svenskarna drar ihop kompisgänget 

och så spelar de när de har lust inga krav på att vara 

med eller prestera de har skoj” (8) 
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Skolsköterskorna berättade att de försöker uppmuntra till vardagsmotion genom att 

ge förslag på att gå eller cykla till skolan. De berättade vidare att de noterar att 

barnen ofta blir skjutsade till skola, kompisar och fritidsaktiviteter.  

 

Pojkar och flickors träning 

Skolsköterskornas erfarenhet är att det inte så stor skillnad mellan pojkar och 

flickors träning. Under hälsosamtalen framkommer det att de tränar ungefär lika 

mycket. Informanterna får berättat för sig att det finns både flickor och pojkar som 

tränar väldigt intensivt i sina idrotter. De har även fått berättat att satsningar när de 

tar ut de bästa spelarna och satsar på dem har gått ner i åldrarna och att det gäller 

samtliga idrotter.  

 

”Jag pratar med både tjejer och killar vilket gör att jag märker 

att de som tränar gör det så intensivt det är väl det jag inte 

upplevde själv när jag var liten att man satsade så högt” (5)  

 

Generellt sett erfar deltagarna genom samtal med elever att den grupp pojkar 

respektive flickor som inte utövar någon sport alls är något större bland pojkar. En 

anledning till detta, enligt informanterna, kan vara att pojkar har ett större 

dataintresse och då blir mer stillasittande. Flickor inom denna grupp ansågs av 

deltagarna röra på sig mer, genom att de oftare är ute och går med sina kompisar 

eller tar en cykeltur.  

 

”Samhället idag korta sträckor tar man bilen då lär sig ju 

barnen att det är så man gör det är så mycket man är pressad 

och stressad över” (5) 

 

Skolsköterskorna upplever att när de själva var yngre så utövades idrott för att det 

var roligt. Deras erfarenhet från barnens berättelser är att många av barnen och 

ungdomarna tränar för att de vill jobba med det i framtiden, de ser idrotten som en 

karriärmöjlighet.  
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”Idrott var en fritidsaktivitet och inte ett blivande 

yrke” (6) 

 

Eleverna berättar under samtal med skolsköterskorna att de tränar för att de vill se 

bra ut. Informanterna uppfattar att många är väldigt måna om hur de ser ut. De är 

noga med sin kropp och att träningen för dessa barn går ut på att få en så fin kropp 

som möjligt, och inte för att det är hälsosamt. 

Uppfattning av samspelet mellan psykisk hälsa och fysisk 
aktivitet 

Skolsköterskornas erfarenhet är att fysisk aktivitet bidrar till många positiva 

effekter för barn men sett till den psykiska hälsan kan ibland alla kraven inom 

idrotten skapa en negativ stress. Informanterna berättade att det är ett tufft klimat i 

skolan med många förväntningar och krav. De får i samtal med eleverna höra att 

de upplever att de ska vara snygga, vältränade, ha fina kläder och vara kompis med 

de populäraste. Några av deltagarna i studien har fått information genom samtal 

med elever samt vid elevhälsoteammöten att vissa elever upplever en stress vid 

dusch och omklädning i skolan. Barnen upplever att det är jobbigt att byta om och 

visa sig nakna inför sina klasskamrater 

 

”Eleverna jämför sig med varandra och de kroppsideal som 

finns vilket gör att de inte vill visa sig nakna det är oftast de 

barn som behöver idrotten mest som undviker idrotten på grund 

av duschsituationen” (5). 

 

Enligt skolsköterskorna är detta något som skolan arbetar med och de försöker 

anpassa miljön i omklädningsrummen för dessa elever, så att de kan duscha själva 

och på så sätt vilja vara med på idrotten.  

 

Skolsköterskorna berättade att de anser att fysisk aktivitet och rörelse självklart är 

bra för alla och även för barn och ungdomar. De ansåg till exempel att promenader 

är bra som ångestlindring och det ofta är något som de rekommenderar till de barn 

som mår dåligt. Informanterna stödjer dessa rekommendationer utifrån den 

forskning som de tagit del av. De berättade vidare att de tycker att det är bra för 
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barn att vara delaktig i någon förening. Många av barnen som är aktiva i någon 

förening berättar att de känner att de där har en trygg plats att vara på och får vara 

sig själva. Informanterna menade att där kan barnet skapa fina relationer med 

andra barn i olika åldrar samt till vuxna och lära sig det sociala spelet. De ansåg 

även att idrotten är viktig ur ett samhällsperspektiv, då barn där lär sig att ta ansvar 

och får den sociala gemenskapen. Skolsköterskornas erfarenhet är att de barn som 

utövar någon sport och är fysiskt aktiva berättar att de generellt är mer nöjda med 

sina kroppar.  

  

”Barn som idrottar är ju mer benägna att vara nöjda med sina 

kroppar alltså de använder ju sin kropp och är ofta mer stolta 

över den”(4) 

 

Krav inom idrotten 

Skolsköterskorna upplever att fysisk aktivitet inte alltid bara för gott med sig 

relaterat till den psykiska hälsan. Informanterna berättade att de fått delgivit till sig 

att barn och ungdomar kan uppleva mycket krav inom sin idrott, vilket kan leda till 

motsatt effekt och detta menar de ses främst hos flickor. Uppfattningen bland 

deltagarna är att idrotten många gånger kan skapa prestationskrav som kan leda till 

negativa konsekvenser för barnet istället för positiva. 

 

Deltagarna i studien förmedlade att många barn berättar om höjda krav inom 

idrotten. Skolsköterskorna observerar att det är mer extremidrottande och med det 

menar de att det är många träningar i veckan och att barnen redan från tidig ålder 

måste ta beslut om vilken idrott de vill satsa på.  

 

”Några är ju väldigt engagerade och då spelar de till exempel 

fotboll eller innebandy på ganska hög nivå, det är ganska få 

som är i mellanskiktet”  

 

De berättade vidare att barnen upplever att de inte blir uttagna till matcher om de 

missar någon träning. Skolsköterskorna uppfattar att detta försvårar för barnen att 

utöva flera sporter, vilket barnen ofta berättar att de vill. Informanternas erfarenhet 
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är att redan i årskurs sex eller tidigare så ses satsningar på denna nivå. 

Skolsköterskorna menar att detta är problematiskt då barnen oftast inte genomgått 

sin pubertet och det är svårt för barnen att veta vilken idrott som passar dem bäst 

eller vilken idrott de tycker är roligast. De berättade att barnen samtidigt upplever 

att de har krav på sig att vara duktiga i alla sporter.  

 

”Det är mer extremidrottande idag att det ska vara så hög nivå 

så direkt och med hög nivå menar jag fyra innebandyträningar i 

veckan men behövs det egentligen du vill ju kanske spela andra 

idrotter eller göra andra intressen” (4) 

 

Skolsköterskorna erfar att kraven inom idrotten är lika mellan flickor och pojkars 

idrottande. Något som skolsköterskorna får berättat för sig är att barnen i tidig 

ålder oftast har många olika aktiviteter och är mycket fysiskt aktiva men att detta 

minskar drastiskt med åldern. De intervjuades erfarenhet är att barn oftast tappar 

intresset för sin idrott då det blir för höga krav. Deltagarna i studien uppfattar att 

för vissa barn kan de allt för höga kraven inom idrotten leda till olika typer av 

träningsmanier, på grund av de prestationskrav som de upplever och som vissa 

barn har svårt att hantera. Informanterna berättade vidare att deras erfarenhet är att 

det inte är självklart att idrott bara bidrar med positiva effekter. Att vara aktiv inom 

en sport leder inte alltid till att barnet mår bättre eller bra, det är så mycket fler 

faktorer som spelar in. 

 

”För de tjejer som jag ser mår dåligt på den här skolan är 

sporttjejerna faktiskt”(1) 

 

En skolsköterska berättade att vissa barn tränar så hårt att de till och med avstannar 

i sin pubertet och att den hårda träningen då skadar kroppen istället för att bidra 

med de positiva effekter som eftersträvas. 

 

”Idrott är idag inte lustfyllt utan kravfyllt” (8) 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier som var uppfattning av barns psykiska 

hälsa och uppfattning av barns fysiska aktivitet och uppfattning av samspelet 

mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Skolsköterskorna hade en gemensam 

erfarenhet av att många barn har en dålig psykisk hälsa och att detta lättare 

upptäcks bland flickor. De delade även uppfattningen av att den fysiska aktiviteten 

minskar bland barn och allt fler får en stillasittande fritid. Något som framkom av 

skolsköterskornas berättelser var att kraven inom idrotten uppfattas som allt för 

höga vilket kan leda till att många barn mår psykiskt dåligt och upplever en stress 

att prestera.  

Resultatdiskussion 

Det som framkom av data som samlats in och som speglar de erfarenheter som 

skolsköterskorna har inom området stämmer ganska väl överens med det som 

tidigare framkommit. Att barn idag mår psykiskt sämre bekräftas av 

folkhälsorapporten, (2014) som också visar att den psykiska ohälsan har ökat 

bland barn. Detta ses även nationellt i rapporten från WHO, (2015) där det 

beskrivs att många barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa är inte bara ett 

nationellt problem, liknande problematik ses även globalt.  

Uppfattning av barns psykiska hälsa 

Vid analysen av resultaten framkom att skolsköterskorna delade den gemensamma 

uppfattningen om att barn och ungdomar idag mår psykiskt sämre än tidigare och 

då framför allt unga flickor. Denna uppfattning styrks enligt folkhälsorapporten 

som visar att det skett en ökning av barn och ungdomar som uppvisar symtom på 

psykisk ohälsa, främst bland unga flickor (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Skolsköterskornas erfarenhet var att fler flickor uppvisade symtom på 

självskadebeteende. Vilket överensstämmer med folkhälsomyndigheten, (2014) 

som visar att det är fem gånger vanligare att en flicka behandlas för 

självskadebeteende än en pojke. Detta har fått uppsatsförfattarna att reflektera över 

varför studier visar att flickors självskattade upplevda psykiska hälsa är sämre än 

jämnåriga pojkars. En hypotes kan vara att flickor är mer öppna, de pratar om sina 

problem. En annan anledning kan vara att pojkar döljer sin psykiska ohälsa, de mår 
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dåligt men klimatet i pojkars vänskapsrelationer är tuffare. Denna synvinkel på 

frågan anser författarna till studien bör tas i beaktande då självmordsstatistiken 

visar något annat då det är mer än dubbelt så många pojkar än flickor i åldern 15-

24 år som begår självmord 

(http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le001_2009k04_ti_04_a05ti0904.pdf). 

Skolsköterskornas erfarenheter var att pojkar har ett mer utåtagerande beteende vid 

psykisk ohälsa och att de oftare uteblir från lektioner. Informanterna uppfattade 

även att miljön i skolan är tuff med många krav på eleverna. Författarna till studien 

anser att det är viktigt att resurser sätts in vid misstanke om psykisk ohälsa och att 

arbetet sker kontinuerligt över hela skolan. 

 

Uppfattning av barns fysiska aktivitet 

Informanterna var eniga i uppfattningen av att den fysiska aktiviteten minskar 

bland barn. De erfar genom samtal med elever att skärmtiden ökar och detta styrks 

av vetenskapliga studier som författarna till uppsatsen tagit del av. Cao et. al. 

(2012); Racine et. al. (2011) beskriver att barn blir allt mer stillasittande och att 

bidragande orsaker till det är att deras skärmtid ökar samt att det skett en 

förändring i transportmedel. Författarna till studien anser att många föräldrar är 

medvetna om problematiken med skärmtid, men trots detta fortsätter den digitala 

utvecklingen även för barn i unga åldrar. Skolsköterskorna uppfattade att 

problematiken med skärmtid var störst bland pojkar då pojkar oftast hade ett större 

intresse för dataspel. Vad denna könsskillnad beror på är osäker enligt författarna. 

En anledning kan vara att tjejer umgås på ett annat sätt där de oftast träffas och 

pratar medan pojkar kan ses och spela mot varandra i dataspelen. 

 

Uppfattning av samspelet mellan psykisk ohälsa och fysisk 

aktivitet 

Många elever har berättat för skolsköterskorna att det är mycket krav inom 

idrotten och att detta skapar en stress som i sin tur leder till en negativ påverkan på 

deras psykiska hälsa. Informanternas uppfattning är att kraven har förändrats inom 

idrotten och att barnen i allt för tidig ålder måste prestera i sin idrott för att få vara 

med på matcher och liknande. Enligt Duberg, Möller & Taube (2013) är det av 
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stor vikt att fysisk aktivitet är lustfyllt och roligt. För att de positiva effekterna ska 

uppnås bör den fysiska aktiviteten inte vara tävlingsinriktad utan ses som lustfylld 

av den som utövar idrotten. 

 

En brittisk studie som också belyser detta beskriver att fysisk aktivitet ska vara 

rolig och att den ses av barnen som en lek är av stor vikt. Välbefinnande bland 

barn är något som diskuteras mycket, för att ett barn ska uppleva välbefinnande så 

menar de att barnen ska ha en fysisk, social och psykisk hälsa. Att ett barn har en 

god emotionell hälsa kan skydda barnet mot psykisk ohälsa. I Storbritannien 

hade10% av alla barn mellan 5 och 16 år en diagnos på psykisk ohälsa. Om barnen 

uppfattade en fysisk aktivitet som en lek så ökade deras välbefinnande. I studien 

användes samma typ av aktivitet men i en grupp gjorde skolan det som en lek 

medan i den andra gruppen mer kravfyllt och att de skulle prestera. Den gruppen 

som utförde den fysiska aktiviteten som en lek där uppvisade barnen tecken på 

välbefinnande genom koncentration, delaktighet, skratt medan barnen i den andra 

gruppen inte ville vara med, blev lätt distraherade och såg inte glada ut. Detta visar 

att stor fokus bör ligga på att skapa roliga lekfyllda aktiviteter för barn (Howard  & 

McInnes, 2013). 

 

Några av deltagarna i studien har fått information genom samtal med elever samt 

vid elevhälsoteammöten att vissa elever upplever en stress vid dusch och 

omklädning i skolan. Barnen upplever att det är jobbigt att byta om och visa sig 

nakna inför sina klasskamrater. Enligt skolsköterskorna är skolan medvetna om 

denna problematik och försöker anpassa miljön i omklädningsrummen för de 

eleverna så att de kan duscha själva och på så sätt vill vara med på idrotten.  

 

Skolsköterskorna har som arbetsuppgift att arbeta för att främja hälsan, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Riksföreningen för skolsköterskor, 

2011). Genom hälsobesök får skolsköterskan information om elevers 

välbefinnande samt hur deras fysiska aktivitet ser ut. En arbetsuppgift för 

skolsköterskan är att hjälpa barn och deras familjer till egenvård. Då det är viktigt 

att barn tidigt får lära sig att skapa bra vanor och på så vis kunna få den bästa 

möjliga hälsan. Det är viktigt att skolsköterskan som har kunskap inom det 
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området är med och hjälper och stöttar eleverna och deras familjer. Enligt Orem 

(2001) måste individen få kunskap om den egenvård som är lämplig innan de kan 

börja genomföra den. Att sitta ned med den individ och diskutera vilka fördelar 

och förväntningar personen kan ha genom att genomföra egenvården är sätt att 

hjälpa individen hålla sig motiverad och att lyckas. Skolsköterskorna har som 

uppgift enligt ICN:s etiska kod att främja hälsa och förebygga sjukdom. 

Författarna anser att genom att främja fysisk aktivitet och hjälpa eleven hitta en 

aktivitet som är lekfull och rolig kan skolsköterskan hjälpa till att förebygga 

psykisk ohälsa bland barn. 

Metoddiskussion 

För att resultatet i examensarbetet ska var tillförlitligt måste vissa kvalitetskrav 

uppnås; trovärdighet och rimlighet. För att trovärdigheten ska uppnås måste 

författarna till examensarbetet använda sig av en korrekt metod. Ett vanligt 

problem är att kunskapen om sin förförståelse inte är genomtänkt. Författarna har 

försökt att vara så objektiva som möjligt och kan inte se att de påverkat deltagarna 

i något avseende. Rimlighet är hur tillförlitligt resultatet av studien är, andra 

utomstående måste också kunna granska resultatet kritiskt. En intervju som är väl 

genomförd visar deltagarens uppfattning och upplevelser och inte att intervjuaren 

letar efter bekräftelse i sina egna uppfattningar (Lantz, 2013). Fördelar med 

intervjustudier är att följdfrågor kan kompletteras under vägen samt att bortfallet 

inte brukar bli lika stort som i enkätstudier (Henricsson, 2012). 

 

Trovärdighet 

Vid diskussion om en studies trovärdighet kan olika aspekter behöva tas i 

beaktande. Valet av metod bör vara väl genomtänkt så att resultatet beskriver det 

som efterfrågats i studien. I detta arbete ansågs den fenomenografiska ansatsen 

vara den rätta då författarna till studien ville ta del av skolsköterskornas erfarenhet 

av ett område. Då studiens syfte var att undersöka skolsköterskans uppfattning av 

psykisk hälsa och ohälsa relaterat till fysisk aktivitet hos barn och ungdomar, så 

ansågs valet av analysmetod möta detta syfte. Vid analysen av data användes 

Åkerlinds metod då författarna läste igenom samtliga intervjuer tre gånger. Detta 

gjorde att författarna fick en djupare förståelse av datainnehållet och styrker 

trovärdigheten av resultatet (Foster, 2013). Innan intervjuerna genomfördes 
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diskuterade författarna tillsammans deras förförståelse av ämnet så att författarna 

skulle vara medvetna om den eventuella påverkan vid intervjusituationen. Detta 

stärker trovärdigheten av resultatet. Studiens trovärdighet kan påverkas positivt då 

informanternas erfarenhet var väldigt varierande, allt från ett år till 14 år vilket 

inom fenomenografin är positivt då variationer i erfarenhet efterfrågas.  Dock hade 

många arbetat ganska kort tid som skolsköterska vilket kan påverka trovärdigheten 

negativt då deras erfarenheter av fenomenet är begränsat. Geografiska spridningen 

var begränsad till endast Karlstad kommun vilket kan påverka trovärdigheten 

negativt. Däremot styrks trovärdigheten då tio tillfrågades och åtta tackade ja till 

att delta, så bortfallet var relativt litet i studien. 

 

Rimlighet 

Intervjuerna delades upp mellan författarna för att båda författarna på så vis skulle 

få ta lärdom av intervjusituationen samt att få en inblick i intervjumetodik. Detta 

kan dock påverka rimligheten av resultatet negativt då två individer är olika, det 

går aldrig att få två intervjuer att genomföras på exakt likadant vis. Författarna 

ansåg dock att de båda var väl insatta i studiens syfte och innehåll. I ett försök att 

få intervjuerna så likartade som möjligt så övade författarna till studien 

intervjuteknik tillsammans innan intervjuerna påbörjades. Dessutom genomfördes 

en testintervju tillsammans. Att studien utfördes av två författare gjorde det möjligt 

att kritiskt granska och diskutera innehållet av resultatet tillsammans. Detta stärker 

rimligheten av resultatet. För att inte informanten ska behöva känna sig i underläge 

så valde författarna att inte genomföra intervjuerna tillsammans. För att få en så 

enhetlig intervjusituation som möjligt användes en intervjuguide för att på lättare 

sätt hålla sig till det berörda ämnet. Vid intervjuerna användes öppna frågor för att 

få så uttömmande svar som möjligt, följdfrågor användes också för att på så vis få 

informanten att utveckla sina svar (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Något som styrker studiens rimlighet är att deltagandet till studien var frivillig 

samt att informanterna själva fick välja plats och tid då intervjuerna skulle 

genomföras. På detta sätt var deltagarna mer motiverade då de fick vara i en trygg 

och säker miljö utan störande moment samt att de inte kände något tvång till 

deltagande. Författarna ansåg att informanterna var bekväma i intervjusituationen 
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och att de blev inspelade vilket ledde till en känsla av att de kunde prata öppet om 

ämnet. Detta är något som stärker rimligheten. 

 

Överförbarhet 

Med överbarhet menas hur resultatet kan generaliseras eller överföras till andra 

miljöer eller grupper. Hur data kan överföras till andra sammanhang. Det är 

författarnas ansvar att tillräckligt med beskrivande data finns så att den som läser 

studien själv ska kunna värdera om data som framkommit kan överföras till andra 

sammanhang (Polit & Beck, 2013). Det är svårt att säkerställa om samma eller 

liknande resultat uppnås om andra skolsköterskor intervjuas. För att kunna 

överföra resultatet anser författarna att en större grupp med informanter bör 

studeras. Även att en större geografisk spridning inom Sverige på informanterna 

skulle vara önskvärt. Det är högst tveksamt om överförbarheten utanför Sverige 

skulle kunna göras då elevhälsan är uppbyggda på olika sätt. Ett av resultaten som 

framkom i studien var att det främst var flickor som mådde psykiskt dåligt. Detta 

överensstämmer med studier av Duberg, Möller & Taube (2013); 

Folkhälsomyndigheten (2014) som beskriver att flickor procentuellt har en högre 

förekomst av självrapporterad psykisk ohälsa såsom ängsla, oro och ångest. Det 

existerar även ett betydligt högre självskadebeteende hos flickor idag.  

 

Konklusion 

Av resultatet framkom att deltagarna i studien uppfattade att fysisk aktivitet bidrar 

och kan leda till många positiva effekter för barn såsom bättre fysik och en bättre 

självbild. Att vara aktiv i exempelvis en förening kan ge gemenskap och skapa en 

trygg plats för många barn. Sett till den psykiska hälsan så uppfattade 

skolsköterskorna inte att det var helt självklart att alla barn mår bara bra av sin 

idrott, de såg och erhöll information från samtal med barn att många upplever allt 

för höga krav inom idrotten. Detta kan leda till psykisk ohälsa hos vissa barn och 

framförallt observeras detta hos flickor. För att få barn att öka sin fysiska aktivitet 

samt att erhålla de positiva effekterna av träningen, är det viktigt att se över 

synsättet samt kravbilden inom idrotten så att det blir den roliga, sociala och 

avslappnande aktivitet den är tänkt att vara. 
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Studiens kliniska betydelse 

Att vara fysiskt aktiv har en mängd fördelar såsom minskad risk för övervikt, 

psykisk ohälsa och kroniska sjukdomar. I främjandet av den fysiska aktiviteten hos 

barn och ungdomar har skolsköterskan en viktig roll. Genom hälsosamtal med alla 

elever i olika åldersgrupper får en skolsköterska inblick i den psykiska hälsan samt 

kartläggning av den fysiska aktiviteten hos eleverna. Genom att erhålla en bättre 

bild av hur hälsosituationen ser ut hos barn genom att exempelvis få en vidare 

inblick i vilka grupper som är mest sårbara och utsatta gör det enklare att sätta in 

rätt åtgärder så tidigt som möjligt. Vilka yrkeskategorier som kan samarbeta och 

hur detta samarbete kan se ut är viktiga frågeställningar i frågan om hur denna 

oroande utveckling kan vändas. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång så framkom att skolsköterskornas uppfattning var att barn 

idag är mer stillasittande samt mår sämre psykiskt. Informanterna upplevde dock 

en tveksamhet hur dessa faktorer är i relation till varandra. För verksamheterna ska 

kunna utvecklas vidare behövs fler studier och rapporter inom området göras. Att 

fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan har många studier kommit fram till 

men samspelet mellan dessa områden är inte helt säkerställt. Idag är kraven inom 

idrotten betydligt högre och det vore därför av intresse att studera hur kraven inom 

idrotten påverkar barn och ungdomar och hur kravbilden har förändrats. Det skulle 

även vara av intresse att genomföra studier som innefattar olika yrkeskategorier 

såsom idrottslärare, ledare inom idrotten, BUP, samt elevhälsoteamet för att 

jämföra deras uppfattningar om förändringen inom idrotten samt vad som kan 

förbättra de krav som finns idag. Ett annat intressant område att studera är hur 

idrottsverksamheten kan byggas upp så att den är lustfylld och rolig för barn och 

ungdomar.   
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Bilaga 1: Skolsköterskans roll inom elevhälsoarbetet i 

relation till barn och ungdomars fysiska aktivitet. 

Information om deltagande i en studie som avser undersöka 

skolsköterskans roll inom elevhälsoarbetet i relation till barn och 

ungdomars fysiska aktivitet 

 

Er verksamhet tillfrågas härmed om deltagande i ett examensarbete som avser att 

undersöka elevhälsans arbete och uppföljning av den fysiska aktiviteten hos barn 

och ungdomar samt skolsköterskans roll inom området. Barn och ungdomar rör sig 

allt mindre och får en mer stillasittande vardag. Denna livsstil kan ha olika 

negativa följder, såsom övervikt, psykisk ohälsa, olika kroniska sjukdomar samt 

minskade akademiska prestationer. Vi anser därför att det är av intresse att se hur 

elevhälsovården och skolsköterskan arbetar med den fysiska aktiviteten samt att se 

om det finns förbättringsmöjligheter inom området. 

 

Vår önskan är att alla skolsköterskor med adekvat utbildning (skolsköterska, 

distriktsköterska samt barnsjuksköterska) som arbetar med högstadieelever inom 

Karlstad kommun ska delta i examensarbetet. Vore tacksamt om möjlighet finns 

att genomföra intervjuer under skolsköterskans arbetstid. Studien kommer att 

genomföras via intervjuer, vilka förväntas ta ca 60 minuter under våren 2015. 
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Intervjuerna kommer att spelas in och allt material kommer att hanteras 

konfidentiellt.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Karlstad 20141009  

   

Jenny Westberg  Emma Perbeck  

073-5719401   070-3827722  

jefra58@hotmail.com    emma.perbeck@hotmail.com 
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Bilaga 2: Skolsköterskans roll inom elevhälsoarbetet i 

relation till barn och ungdomars fysiska aktivitet. 

Till berörd skolsköterska 

Information om deltagande i en studie som avser skolsköterskans roll inom 

elevhälsoarbetet i relation till barn och ungdomars fysiska aktivitet. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Studiens syfte är att Att undersöka skolsköterskans roll inom elevhälsoarbetet i 

relation till barn och ungdomars fysiska aktivitet. Barn och ungdomar rör sig allt 

mindre på grund av en mer stillasittande vardag. Denna livsstil kan ha olika 

negativa följder, såsom övervikt, psykisk ohälsa, olika kroniska sjukdomar samt 

minskade akademiska prestationer. Vi anser därför att det är av intresse att se hur 

elevhälsovården och skolsköterskan arbetar med den fysiska aktiviteten samt att se 

om det finns förbättringsmöjligheter inom området. 

 

Studien har tänkt innefatta alla skolsköterskor med adekvat utbildning 

(skolsköterska, distriktsköterska samt barnsjuksköterska) som arbetar med 

högstadieelever inom Karlstad kommun. Studien kommer att genomföras via 

inspelade intervjuer vilka förväntas ta ca 60 minuter under september månad 2015.  

 

Vid önskemål om att erhålla information om studiens resultat kommer det efter 

förfrågan att skickas ut en kopia av det färdiga examensarbetet. 

Materialet från intervjuerna kommer att kodas med nummer så endast författarna 

har kännedom om vem som sagt vad. Materialet som samlas in kommer endast att 

användas i denna undersökning. När examensarbetet är godkänt kommer allt 

material att förstöras. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan 

när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. 

 

Din verksamhetschef har gett oss tillstånd att genomföra intervjun med dig. Vi 

skulle bli väldigt glada om just du ville dela med dig av dina erfarenheter inom 
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området. Vi kommer kontakta dig inom kort för att höra om intresse finns och då 

tillsammans göra upp tid och plats för intervjun. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Karlstad 20141009  

   

Jenny Westberg  Emma Perbeck  

073-5719401   070-3827722  

jefra58@hotmail.com  emma.perbeck@hotmail.com 

  

mailto:emma.perbeck@hotmail.com
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Bilaga 3: Skolsköterskans roll inom elevhälsoarbetet i 

relation till barn och ungdomars fysiska aktivitet. 

 

Intervjuguide 

 Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

 Hur viktigt tycker du att det är för barn och ungdomar att ha en 

regelbunden fysisk aktivitet? 

 Hur arbetar du med fysisk aktivitet? 

 Hur pratar ni om fysisk aktivitet samt stillasittande fritid i hälsosamtalen? 

 Kan du utveckla hur ni följer upp barn och ungdomars stillasittande på 

fritid som till exempel den tid då de sitter vid data eller tv? 

 Har du någon upplevelse om den fysiska aktiviteten påverkar psykisk 

hälsa, övervikt? 

 Hur informeras elever och föräldrar om vikten av den fysiska aktiviteten 

samt vad det innebär? 

 Hur prioriterat anser du ämnet är för ledningen? 

 Hur arbetar ni tvärprofessionellt exempelvis med gymnastikläraren?  

 Finns det skillnader i hur du arbetar idag mot hur du skulle vilja arbeta med 

frågan? – om ja hur skulle du vilja arbeta med frågan samt vad hindrar dig? 
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Bilaga 5: Blankett för etisk egengranskning av 

studentprojekt som involverar människor   

  

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien 

t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i förhållande till den 

som utför studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

  X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas 

(d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information om 

undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt 

(t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov)? 

 

  X 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är 

avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen (PuL), 

uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 

fackförening 

 

  X 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser som 

innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå 

i en struktur (till exempel ett register)? 

  

  X 

 

 


