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Bakgrund: Målet för folkhälsa är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen. Fysisk aktivitet har en positiv effekt på förebyggandet av sjukdomar 
och inlärning. Eftersom barns vardag till stor del präglas av skolan är skolan en viktig 
plattform i arbetet med folkhälsa. Skolsköterskans arbete i skolan är hälsofrämjande och 
förebyggande. Skolsköterskan som träffar alla barn och unga i skolan har tillsammans med 
övrig skolpersonal möjligheter att skapa förutsättningar och uppmuntra till fysisk aktivitet.  
Skolsköterskans samarbete med övrig skolpersonal sker i mindre team men kan också ske i 
ett större interprofessionellt samarbete. I vården finns det många exempel på hur ett 
samarbete mellan olika professioner skapar kvalitet och effektiva samarbeten.  
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka skolsköterskors erfarenhet av att samarbeta med övrig 
skolpersonal kring fysisk aktivitet hos elever under skoltid.  
 
Metod: I studien användes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Datainsamlingen 
genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Sju skolsköterskor deltog i studien.  
 
Resultat: Efter analys och tolkning visade studiens resultat på två kategorier: Främjar 
samarbete och Hinder i samarbete.  
 
Konklusion: Studiens resultat visar att ledningens inställning till samarbete är avgörande 
för att minimera hinder och skapa förutsättningar. 
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Background: The goal of public health is to create conditions for good health on equal terms 
for the entire population. Physical activity has a positive effect on the prevention of diseases 
and learning. As children's everyday lives are largely characterized by school, school is an 
important platform in public health work. The school nurse's work at school is health 
promotion and prevention. The school nurse who meets all children in school, has the 
opportunity to create conditions and encourage physical activity together with other school 
staff. The school nurse’s collaboration with other school staff takes place in smaller teams 
but can also be done in an interprofessional cooperation. In the care sector there are many 
examples of how cooperation between different professions creates quality and effective 
cooperation.  

Purpose: The purpose was to investigate school nurse’s experiences of collaborating with 
school staff in physical activity with primary school pupils during school hours. 

Method: A qualitative method with an inductive approach was used. The datacolletion was 
conducted with semistructured interviews. Seven school nurses participated in the study. 

Result: After analysis and interpretation, the results of the study showed two categories: 
Promoting collaboration and Barriers to cooperation.  

Conclusion: The study's result show that management's attitude to cooperation is crucial to 
minimizing obstacles and creating conditions. 
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INLEDNING 

Fysisk aktivitet ger positiva effekter för människor i alla åldrar, men för barn är det speciellt 
viktigt för inlärning och koncentration. Fysisk aktivitet i form av lek och idrott utvecklar 
barns motorik och koordination och även processer som inlärning och koncentration, som är 
viktigt för att uppnå goda resultat i skolan (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). En ökning av 
fysisk aktivitet under skoltid kan öka elevers förmåga och kapacitet till inlärning och enligt 
Socialstyrelsen (2016) är skolan en idealisk miljö för att stimulera till fysisk aktivitet, då 
skolan har en möjlighet att nå alla barn och ungdomar.  
 
Skolsköterskor finns med i elevers vardag och har regelbunden kontakt med alla elever under 
skolåren. Därför har de stora möjligheter att bedriva förebyggande och hälsofrämjande 
arbete, både på individnivå och på gruppnivå. Skolsköterskor som har ett hälsofrämjande 
fokus i sitt arbete kan vara en värdefull resurs för övrig skolpersonal som arbetar med hälsa. 
Skolsköterskor kan med sina kunskaper om levnadsvanornas betydelse för hälsan vara ett 
stöd i undervisningen inom dessa områden. 
 
Elevhälsans olika kompetenser är viktiga för det främjande och förebyggande arbetet. Det 
är viktigt att förtydliga hur en samlad elevhälsa kan bidra i det hälsofrämjande arbetet på 
skolan (Socialstyrelsen, 2016). Positiva effekter av att skolsköterskan samarbetar med annan 
skolpersonal har kunnat påvisas. Enligt Broussard (2004) krävs samarbete med övrig 
skolpersonal för att skolsköterskor ska kunna uppfylla sitt uppdrag att arbeta hälsofrämjande. 
Enligt Kozub och Kozub (2012) ger ett samarbete mellan skolsköterskor och pedagoger 
inom idrott och hälsa ett delat ansvar för elevernas hälsa och välmående.  

BAKGRUND 

Fysisk aktivitet  
Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) tog riksdagen i april 2003 beslut om en 
områdesövergripande folkhälsopolitik. I propositionen bakom beslutet definieras det 
långsiktiga målet för folkhälsan, som är: "Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen" (s. 30). Till detta formuleras elva tillhörande 
målområden, varav fysisk aktivitet är målområde nio. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) 
är fysisk aktivitet alla sorters kroppsrörelse som uppstår till följd av skelettmuskulaturens 
sammandragningar och som leder till ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet kan bland 
annat vara vardagsaktiviteter, transport till fots eller med cykel, lek och friluftsliv, motion 
och fysisk träning. Hälsofrämjande fysisk aktivitet är den fysiska aktivitet som förbättrar 
hälsan utan att leda till skada eller utgöra en risk (Folkhälsomyndigheten, 2017). Enligt 
Scriven (2013) är den stillasittande livsstilen i arbetsliv och på fritiden ett stort hälsoproblem. 
Statens folkhälsoinstitut, hälso- och sjukvården och många idrottsorganisationer arbetar för 
att öka den fysiska aktiviteten hos allmänheten.  
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Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) har fysisk aktivitet och hälsa ett tydligt samband. 
Fysisk aktivitet har en positiv effekt för att förebygga och behandla till exempel hjärt- och 
kärlsjukdomar, bröstcancer, prostatacancer, osteoporos, diabetes, KOL, depression och 
demens. Fysisk aktivitet har även en positiv effekt på kognitiva funktioner hos både unga 
och äldre. För barn är fysisk aktivitet viktigt för inlärning och koncentration. Att öka den 
fysiska aktiviteten är en åtgärd som har positiva effekter på hälsan för befolkningen. Det 
finns ett samband mellan fysisk aktivitet och fetma. Rekommendationerna för barn mellan 
fem och sjutton år är enligt WHO (2010) att de ska vara fysiskt aktiva minst 60 minuter om 
dagen med måttlig till hög intensitet.  En timmes fysisk aktivitet om dagen hjälper ungdomar 
att hålla sin vikt även om de bär på ett genetiskt anlag för fetma (Statens folkhälsoinstitut, 
2011). Enligt FYSS (2017) finns det många hälsovinster med fysisk aktivitet hos barn och 
unga. Vinsterna består bland annat av ökad kondition, förbättrad skeletthälsa, förbättrad 
muskelstyrka, sänkt blodtryck och minskning av kroppsfett hos barn med övervikt och 
fetma, minskade symtom på depression, ökad självkänsla och bättre resultat i skolan.     
 

Fysisk aktivitet i skolan 
Skolan präglar under en lång tid barn och ungdomars vardag och är därmed en viktig arena 
för folkhälsoarbete. I det hälsofrämjande arbetet är fysisk aktivitet en viktig del (Pearce, 
Harrell & McMurray, 2008). Socialstyrelsen (2016) menar att barns och ungas levnadsvanor 
påverkas av omgivningen och att skolan och elevhälsan därför har en viktig roll eftersom 
elevhälsan träffar i stort sett alla barn och ungdomar. Skolor har dessutom förutsättningar 
för att skapa miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Elevhälsan har en möjlighet att 
bevaka att skolans utemiljö stimulerar till fysisk aktivitet och utevistelse. Enligt Statens 
Folkhälsoinstitut (2010) är det viktigt att barn och unga är fysiskt aktiva. Barn som är fysiskt 
aktiva mår bättre och har högre mental kapacitet än barn som inte rör på sig. Skolan är en 
betydande arena för att stimulera till fysisk aktivitet och för att lära ut vikten av den för att 
bevara eller uppnå en god hälsa. Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010) har skolämnet idrott 
och hälsa stor betydelse för barns hälsa, och idrottslektionerna kan stimulera elever att röra 
på sig mer. Skolverket har utvecklat kursplanen för ämnet idrott och hälsa för att elever ska 
få ökade kunskaper i ämnet. Skolor kan också arbeta för att främja elevers fysiska aktivitet 
utanför ämnet idrott och hälsa. Enligt Mahar (2011) finns det fler anledningar till att barn 
och unga inte är fysiskt aktiva, som till exempel för få ytor att leka på, otrygg miljö, ökad 
skärmtid och ökade krav på skolresultat. Eftersom barn spenderar många timmar i skolan 
och det finns både redskap och lokaler i skolan, samt personal som skulle kunna leda den 
fysiska aktiviteten är skolan en bra plats för att främja fysisk aktivitet. Statens 
Folkhälsoinstitut (2011) menar att en välplanerad skolgård kan bidra till barns fysiska, 
mentala och sociala utveckling. Fysisk rörelse utvecklar både barns motorik, koordination 
och processer som inlärning och koncentration. Mahar (2011) menar att eftersom de flesta 
barn spenderar sex timmar eller mer om dagen i skolan, bör trettio minuter av den tiden 
ägnas åt fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i skolan kan ske under idrottslektioner, raster och 
under lektioner i de teoretiska ämnena. Elever som har återkommande raster under skoldagen 
har också ett lugnare beteende i klassrummet och är mer koncentrerade under lektionerna. 
Genom att ta korta pauser på ungefär tio minuter, då eleverna får röra på sig, under en 
teoretisk lektion, blir eleverna mer uppmärksamma under resten av lektionen (Mahar, 2011). 
Enligt Pearce et al. (2008) visar fysisk aktivitet på goda effekter hos barn och unga. Att vara 
fysiskt aktiv ger mindre risk för sjukdomar, men har också visat sig kunna påverka 
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studieresultat positivt. Fysisk aktivitet har en väsentlig påverkan på barns utveckling och 
hälsa, dessutom är den av stor vikt gällande att undvika övervikt och typ 2 diabetes. Det har 
visats sig att vanor kring fysisk aktivitet som etableras i tidig ålder påverkar hälsan i vuxen 
ålder (ibid). Hill och Hollis (2012) menar att problem med hälsan påverkar elevernas 
förmåga till inlärning. En sämre hälsa skapar en barriär mot den egentliga kapaciteten att 
prestera kunskapsmässigt i skolan. Enligt Ericsson och Karlsson (2014) deltar 88% av alla 
skolungdomar i Sverige i lektioner i idrott och hälsa. Av de ungdomar som inte når upp till 
målen i årskurs 9 deltar dock endast 61% på idrottslektionerna. Ericsson (2013) skriver att i 
en studie om fysisk aktivitet svarade nästan hälften (45%) av eleverna att de aldrig blev 
svettiga eller andfådda i skolan under årskurs 9 och 34% av eleverna svarade att de aldrig 
tränade eller utförde någon sport över huvud taget. Ericsson och Karlsson (2014) menar att 
ett samband kan ses mellan nivån av fysisk aktivitet och resultat i skolan. Elever som har en 
låg nivå av fysisk aktivitet under skoldagen och som inte utvecklar sina motoriska 
färdigheter riskerar inte bara att få en sämre hälsa, utan även att nå sämre skolresultat.  
 
Trots ansträngningar inom skolan har andelen av elever som inte kvalificerar sig till högre 
studier i grundskolan ökat under det senaste årtiondet. Den trenden skulle eventuellt kunna 
vändas med ökad fysisk aktivitet, eftersom man har sett att det påverkar studierna positivt 
(Ericsson & Karlsson, 2014). Correa-Burrows, Burrows, Ibaceta, Orellana och Ivanovic 
(2014) visade att elever som var fysiskt aktiva mer än fyra timmar i veckan fick bättre resultat 
både i språk och matematik. Trots att fysisk aktivitet kan främja goda studieresultat var det 
inte ovanligt att skolor minskar idrottstimmar på schemat i tron att det var bättre att öka 
lektionstiden i teoretiska ämnen för att få bättre studieresultat, och istället dra ner på till 
exempel idrottslektionerna. Enligt Correa-Burrows et al. (2014) kan sport och träning leda 
till utveckling av hjärnans funktioner genom att öka blod- och syretillförseln. Eftersom 
fysisk aktivitet kan påverka hjärnans fysiologi kan den också främja goda skolresultat.  

 
 
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete  
Enligt Scriven (2013) innebär hälsofrämjande att höja standarden för hälsa både för enskilda 
individer och för samhället i stort. Främjande innebär i hälsosammanhang att förbättra, 
stödja och uppmuntra. Broussard (2003) menar att skolsköterskans roll och funktion har 
förändrats under årens gång. Nu präglas yrket av ett stort fokus på att arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande. Skolsköterskor har en funktion som hälsoinformatör, hälsoutbildare och 
samarbetspartner inom hälsa. Rising Holmström, Häggström och Kristiansen (2015) menar 
att skolsköterskans yrkesroll successivt har förändrats genom åren. För skolsköterskans del 
handlar det om en riktning mot en mer hälsofrämjande position. Idag utförs endast enklare 
sjukvårdsinsatser av skolsköterskor. En samlad elevhälsa beskrivs i skollagen (SFS 
2010:800) som att omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Insatserna samlades bland annat för att öka samverkan dem emellan och för att 
betona det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det finns ett stort behov av att 
skolsköterskor samarbetar med lärare, andra hälsoaktörer och föräldrar i det hälsofrämjande 
arbetet på en skola. Enligt Clausson och Morberg (2012) är hälsofrämjande omvårdnad i 
kombination med folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap områden som utgör basen i 
skolsköterskans yrkesutövning. En humanistisk människosyn bör ligga till grund för en 
hälsofrämjande omvårdnad, vilket innebär att människor kan uppleva hälsa och 
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välbefinnande trots sjukdom och tillstånd av ohälsa. För skolsköterskan innebär 
hälsofrämjande omvårdnad att se det friska hos eleven och att arbeta med att förebygga 
hälsorisker och att motivera till förändrade levnadsvanor. Clausson och Morberg (2012) 
menar vidare att skolsköterskor utifrån sina kunskaper om hälsorisker och skyddsfaktorer 
ska arbeta med att förebygga sjukdom och främja hälsa både på individ- och gruppnivå. 
Många av de vanor som har stor betydelse även i vuxen ålder utvecklas under skolåren, vilket 
innebär att skolsköterskor på olika sätt bör arbeta för att elever ska utveckla hälsosamma 
levnadsvanor.  
 
Enligt Winland och Shannon (2004) är skolsköterskans uppdrag ofta missförstått av både 
skolpersonal och föräldrar som ser uppdraget ur ett rent medicinskt perspektiv. Det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet bör förtydligas och på detta sätt mer naturligt 
skapa samarbeten kring arbetet med elevers hälsa. Enligt Reuterswärd och Hylander (2017) 
är det inte ovanligt att det är svårare för skolsköterskan att motivera sitt hälsofrämjande 
arbete för rektor och pedagoger i kontrast till de rent medicinska insatserna. Med dialog och 
samarbete kan skolsköterskan vara mer aktiv i skolans aktiviteter och på så vis kunna 
påverka det hälsofrämjande arbetet på en skola. 
 

Att samarbeta 
Enligt Kilpatrick, Lavoie-Tremblay, Ritchie och Lamothe (2014) kan teamarbete definieras 
som två eller fler personer som interagerar och arbetar mot ett gemensamt mål. Ett effektivt 
interprofessionellt samarbete brukar rekommenderas inom hälso- och sjukvård, då det kan 
relateras till minskade vårdskador, ökad vårdkvalitet, ökad tillfredsställelse av vården och 
ökad tydlighet av yrkesrollerna. Temkin-Greener, Gross, Kunitz och Mukamel (2004) menar 
att tvärvetenskapliga team kan definieras som en grupp där minst två discipliner deltar och 
som karaktäriseras av att alla teammedlemmar deltar i gruppens aktiviteter, delar ledarskap 
och förlitar sig på varandra för att uppnå gruppens mål. Positiva effekter av ett 
interprofessionellt samarbete bygger på att enskilda individer upplever en jämlikhet i 
samarbetet och att det finns en balans i relationerna. Det är viktigt att det inte finns någon 
hierarki utan att alla har en likvärdig status. En annan avgörande faktor för ett lyckat 
samarbete är kommunikationen, att det finns tid för samtal och diskussioner kring det arbete 
som ska utföras. Ytterligare en aspekt som påverkar det interprofessionella samarbetet är att 
de som ingår i samarbetet behöver vara trygga i sin yrkesroll och profession. Denna trygghet 
skapar goda förutsättningar för att kunna dela med sig av sina kunskaper men också kunna 
ta emot kunskap och förvalta den i samarbetet (Molyneux, 2001). Enligt Webster (2002) är 
det tydliga ledarskapet en viktig faktor för att uppnå ett framgångsrikt samarbete mellan 
olika professioner. Ett samarbete behöver uppmuntras och stöttas av en tydlig ledning. 
Ledningens roll handlar om att ge förutsättningar för ett samarbete både genom tid och stöd. 
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Skolsköterskans hälsofrämjande arbete i samarbete med övrig 
skolpersonal 
 
Enligt Socialstyrelsen (2016) är en förutsättning för arbetet i elevhälsan samarbete mellan 
elevhälsans personal och övriga personalgrupper. Det är också viktigt att det finns en 
gemensam syn på vad som är hälsofrämjande och förebyggande arbete. Skolsköterskor kan 
med sina kunskaper om levnadsvanornas betydelse för hälsan vara ett stöd i undervisningen 
inom dessa områden. Kozub och Kozub (2013) menar att tidigare forskning har kunnat visa 
på positiva effekter av samarbete mellan skolsköterskor och annan skolpersonal. Detta 
samarbete mellan skolsköterskor och pedagoger i Idrott och Hälsa ger ett delat ansvar för 
hälsa och välmående. Skolsköterskor som har ett hälsofrämjande fokus i sitt arbete blir en 
värdefull resurs för de pedagoger som arbetar med hälsa. Resultat av samarbetet visar på en 
större förståelse av de positiva effekterna ökad fysisk aktivitet ger. För att öka den fysiska 
aktiviteten uppmuntras skolsköterskor i studien av Bagby and Adams (2007) att samarbeta 
med idrott och hälsa pedagoger. Den gemensamma kunskapen och ett utvecklat samarbete 
visade sig kunna öka den fysiska aktiviteten. Tillsammans kan de båda professionerna 
uppmuntra och stötta eleverna till en ökad fysisk aktivitet under skoldagen. För att uppnå 
den rekommenderade mängden fysisk aktivitet av 60 minuter per dag så är det önskvärt att 
involvera hela skolans personal. Att ha ett gemensamt helhetstänk på skolan kring fysisk 
aktivitet kan skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet under skoldagen. Den fysiska 
aktiviteten kan föras in i klassrummet och där implementeras av den undervisande 
pedagogen (Bryan, Broussard & Bellar, 2013). Med ett varierat tillvägagångssätt kan 
samarbetet skapa goda förutsättningar och möjligheter för ökad fysisk aktivitet under 
skoldagen (Bryan et al., 2013).  

PROBLEMFORMULERING  

Fysisk aktivitet är all sorts kroppsrörelse som uppstår till följd av skelettmuskulaturens 
sammandragningar och som leder till ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet kan vara till 
exempel vardagsaktiviteter, lek och friluftsliv, motion och fysisk träning. Den stillasittande 
livsstilen i arbetslivet och på fritiden är ett stort hälsoproblem. Fysisk aktivitet och hälsa har 
ett tydligt samband. Fysisk aktivitet har en positiv effekt för att förebygga och behandla till 
exempel hjärt- och kärlsjukdomar, osteoporos, diabetes, depression och demens. För barn är 
fysisk aktivitet viktigt för inlärning och koncentration. Rekommendationerna för barn 
mellan fem och sjutton år är att de ska vara fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen med 
måttlig till hög intensitet. Skolan präglar under en lång tid barn och ungdomars vardag och 
är en viktig arena för folkhälsoarbete. Barn och ungdomar som är fysiskt aktiva mår bättre 
och har högre mental kapacitet än barn som inte rör på sig. Skolämnet hälsa och idrott har 
stor betydelse för barns hälsa, men skolor kan arbeta för att främja elevers fysiska aktivitet 
även i andra sammanhang. En välplanerad skolgård kan till exempel bidra till barns fysiska, 
mentala och sociala utveckling. Även under vanlig lektionstid kan det läggas in promenader 
och annan fysisk aktivitet. Att vara fysiskt aktiv ger mindre risk för sjukdomar, men har även 
visat sig kunna påverka studieresultat positivt. Sport och träning kan leda till utveckling av 
hjärnans funktioner genom att öka blod- och syretillförseln. Eftersom fysisk aktivitet kan 
påverka hjärnans fysiologi kan den också främja goda skolresultat. Skolsköterskans roll och 
funktion har förändrats under årens gång. Nu ligger ett stort fokus på att arbeta 
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hälsofrämjande och förebyggande. Det finns ett stort behov av att skolsköterskor samarbetar 
med lärare, andra hälsoaktörer och föräldrar i det hälsofrämjande arbetet på skolan. Att skapa 
hälsofrämjande projekt tillsammans med idrottslärare, musiklärare, fritidspersonal och 
pedagoger i teoretiska ämnen kan skapa fler naturliga arenor för rörelse. Detta arbete 
kommer att rikta in sig på skolsköterskors erfarenhet av att arbeta kring fysisk aktivitet i 
samarbete med övrig skolpersonal.  

SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att samarbeta med övrig 
skolpersonal kring fysisk aktivitet hos elever i grundskolan under skoltid.  
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METOD 
Studien utgick från ett vårdvetenskapligt perspektiv och en induktiv ansats, vilket innebär 
ett förutsättningslöst letande i en text eller observation efter ett fenomen, utan att på förhand 
ha antagit att vissa förhållanden föreligger (Henricsson, 2014). Analysen resulterar i att 
fenomenet beskrivs på ett så korrekt sätt som möjligt. Metoden var kvalitativ, vilket enligt 
Henricson (2014) innebär att forskaren studerar människors erfarenheter av ett fenomen. En 
induktiv ansats i en kvalitativ studie är lämplig för att utforska människors upplevelser, 
tankar och erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012) innebär försök till en djupare tolkning av texten och dess latenta innehåll. 
Genom en kvalitativ metod kan brister och förbättringsområden påvisas (Polit & Beck, 
2012). Studiens resultat ska förhoppningsvis kunna bidra till förbättringar och en 
beskrivning av samarbetet mellan skolsköterska och lärare. Datainsamling genomfördes med 
semistrukturerade intervjuer. Studien undersökte erfarenhet av ett fenomen, därav valet av 
kvalitativ metod med intervjuer.  
 
 

Urval 
Antalet deltagare i kvalitativa studier styrs enligt Kvale och Brinkmann (2014) av hur många 
det krävs för att få svar på den forskningsfråga som ställs. Antalet är ofta begränsat av de 
möjligheter till tid och resurser som ställts till författarnas förfogande. Detta gällde även i 
denna studie. Enligt Henricson (2014) väljs inte informanterna ut slumpmässigt i en 
kvalitativ intervjustudie. Författarna väljer i stället ut informanter som har erfarenhet av det 
fenomen som ska undersökas. Urvalet beskrivs ytterligare för att få en så stor variation av 
samma fenomen som möjligt. Författarna strävar efter att få så variationsrika berättelser som 
möjligt. Detta kallas ett strategiskt urval som kan erbjuda fördjupad kunskap och ge 
information i det ämnet som studeras (Polit & Beck, 2012). Det strategiska urvalet i studien 
skedde bland skolsköterskor anställda på skolor i tre medelstora till stora kommuner i 
mellersta Sverige. Urvalet bestod av skolsköterskor inom kommunala och fristående 
grundskolor med minst ett års erfarenhet av arbete som skolsköterskor. De medverkande 
skolsköterskorna hade alla arbetat minst ett år som skolsköterskor. Deras 
arbetslivserfarenhet varierade mellan 1,5 och 18 år. Fem av dem arbetade inom kommunala 
grundskolor och två på friskolor. Alla skolsköterskor utom en arbetade på F-9 skolor, med 
mellan 300 och 1000 elever. En skolsköterska arbetade på två skolor, varav den ena var F-3 
med 100 elever och den andra F-6 med 530 elever, totalt 630 elever.  
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Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer skapar möjligheter att samla data samtidigt som det skapas 
utrymme för informanterna att beskriva och utveckla sina upplevelser (Polit & Beck, 2012). 
Genom intervju ges möjlighet att undersöka personers känslor, upplevelser och tankar 
(Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuaren strävade efter att vara öppen och följsam under 
intervjun för att minimera risken att påverka informantens svar. Intervjuaren ska med 
kommentarer eller ställda frågor inte utöva påverkan och tvinga fram ett svar.  
 
Ett brev (bilaga 1) angående studien och dess syfte skickades via mail till verksamhetschefer 
för godkännande innan kontakt togs med verksamhetens skolsköterska. Om inget svar hade 
erhållits efter en vecka skickades en påminnelse. Totalt skickades förfrågan ut till 31 
rektorer, varav 17 inte svarade, 4 tackade nej och 10 tackade ja. Efter godkännande från 
skolornas rektorer tillfrågades skolsköterskorna via mail (bilaga 2). Av de tio 
skolsköterskorna var det sju som tackade ja. Två stycken tackade nej på grund av tidsbrist, 
och en svarade inte alls.  Skolsköterskorna som hade tackat ja kontaktades för planering av 
plats och tid för intervjuerna. De semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide 
(bilaga 3), där frågorna i guiden bedömdes kunna ge information som kunde svara mot 
studiens syfte. Intervjuguiden var tänkt att underlätta för att ställa samma frågor gällande 
samma område i alla intervjuer. Författarna strävade efter att intervjuerna skulle göras i ett 
fysiskt möte med informanten, men var medvetna om att detta praktiskt inte alltid var 
genomförbart. Därför erbjöds telefonintervju som ett alternativ. Intervjuerna spelades in 
elektroniskt och de skedde under avsatt tid och i en lugn och ostörd miljö. Intervjuerna 
pågick mellan 15 och 30 minuter. En av de sju intervjuerna gjordes via telefon, de övriga 
var via fysiska möten.  
 
Skolsköterskorna var positivt inställda till sin medverkan och såg möjligheten att kunna 
bidra med information. Intervjuerna inleddes med att informanterna fick information om 
studiens syfte samt att samtycke inhämtades. De informerades även om att studien är frivillig 
att delta i och att de hade möjlighet att avbryta när som helst. De informerades om att deras 
identitet inte skulle komma att röjas eller att deras utsagor skulle kunna härledas till person. 
De fick även några frågor om sin bakgrund, yrkeslivserfarenhet och om vilken typ av skola 
de arbetade på. Efter det öppnades intervjun med frågan ”Kan du berätta om din erfarenhet 
kring samarbetet med övrig personal på skolan kring den fysiska aktiviteten för elever under 
skoltid?”. Följdfrågor som ställdes kunde till exempel handla om att förtydliga informantens 
roll i samarbetet, hur skolor arbetade rent konkret kring olika projekt, hur länge de hade 
arbetat med projekten, och var de hade hittat material att använda för arbetet kring fysisk 
aktivitet. Intervjun avslutades med en öppen fråga om det fanns något ytterligare som 
skolsköterskan ville tillägga och det förekom samtal som handlade om annat än 
intervjuguidens frågor. Data samlades in under februari och mars månad 2018. 
 

Analys 
Studien syftade till att beskriva skolsköterskors erfarenhet och en kvalitativ innehållsanalys 
enligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) användes för att analysera datamaterialet. 
Varierande erfarenhet beskrevs och berättades av informanterna. Det kan inte finnas en total 
objektivitet i den kvalitativa analysen eftersom texten ofta förmedlade flera budskap som 
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tolkades av forskaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna valde ut de 
textdelar som bäst beskriver det undersökta fenomenet och som kan ha påverkat analysen. 
En noggrann presentation av resultatet tillsammans med citat ökade trovärdigheten i 
analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Varje intervju lyssnades igenom var för 
sig av författarna för att lära känna datamaterialet. Om forskaren själv lär känna sitt material 
är det lättare att skapa en kunskap och förståelse för datamaterialet vilket ger större 
tolkningsmöjlighet (Polit & Beck, 2012). Efter genomlyssning transkriberades intervjuerna 
ordagrant, lästes igenom och kontrollerades sedan mot inspelningarna av författarna var för 
sig. Sedan söktes meningsbärande enheter i texten som svarade mot syftet. Meningsbärande 
enheter utgörs av meningar eller ord som är relevanta för studiens syfte och som har ett 
gemensamt budskap (Henricson, 2014). Enheterna kondenserades till kortare 
meningsenheter för att skapa ett mer hanterbart material utan att förlora relevant information 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De kondenserade enheterna med liknande innehåll 
kodades och grupperades efter liknande koder, som sedan skapade kategorierna. Därefter 
jämfördes och diskuterades meningsenheterna i respektive gruppering mellan författarna och 
vissa av meningsenheter omgrupperades. Analysen utmynnade i fyra underkategorier och 
två kategorier (tabell 1). 
 
Tabell 1. Exempel tagna ur analysprocessen 

Meningsbärande enheter Kondenserade 
meningsenheter 

Underkategori Kategori 

Ledningen är verkligen med på 
att samarbetet kring fysisk 
aktivitet är viktigt. 
 
Vi började spåna och så blev det 
ett projekt som vi skrev 
tillsammans med rektorerna. 

Ledningen är med. 
 
Projekt tillsammans. Arbeta 

tillsammans 

Främjar 
samarbete 
  Och rektorn gick med på att 

köpa några lektioner. 
 
Att en rektor förstår att det här 
är något samhället önskar, det 
gjorde att vi fick det att funka. 

Rektorn gick med på. 
 
Rektor förstår, fick det 
att funka. 

Stöd från 
ledningen 

 
 
 

Etiska överväganden 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör eventuella etiska frågor beaktas redan från början 
av den planerade studien. Under planeringen av studien ligger det etiska problemet i att 
erhålla informanternas informerade samtycke till att delta i studien och att försäkra sig om 
att konfidentialiteten kan hållas. Informanterna i denna studie fick information om studiens 
syfte och metoder för att kunna ge sitt samtycke till att delta. Denna information var tydlig 
och adekvat så att informanterna själva kunde ta ställning till sitt deltagande. Informanterna 
informerades också om rätten att avstå från att delta och att när som helst hoppa av under 
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studiens gång utan att förklara varför. Informanterna fick också veta att författarna och 
handledare var de enda som skulle ha tillgång till materialet och att det inte skulle vara 
möjligt att identifiera vad varje enskild informant berättade. Informanterna behandlade 
materialet konfidentielt. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det också viktigt att beakta 
eventuella personliga konsekvenser för informanten, genom till exempel stress under 
intervjun. Detta beaktades i studien genom att försöka skapa en lugn intervjusituation, med 
avtalad tid och så få störande moment som möjligt. Intervjupersonerna fick möjlighet att 
själva välja tid och plats för intervjun. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att 
den utskrivna texten är lojal mot informanternas svar under intervjun. För att försäkra sig 
om detta spelades intervjuerna in och transkriberades ordagrant. Sedan lyssnades de igenom 
och utskrifterna kontrollerades mot inspelningarna. Informanterna informerades om att 
datamaterialet skulle förstördes efter avslutad studie. Författarna erbjöd informanterna att ta 
del av studien i sin helhet. 
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RESULTAT 

I studiens resultat presenteras skolsköterskornas erfarenhet av samarbete med övrig 
skolpersonal kring den fysiska aktiviteten hos elever i grundskolan under skoltid. Analysen 
utmynnade i två kategorier och fyra underkategorier, (tabell 2). 
 
Tabell 2. Resultat 

Underkategori Kategori 

 Stöd från ledningen 
Främjar samarbete 

Arbeta tillsammans 

Brist på tid 
Hinder i samarbete Inställning till 

fysisk aktivitet 
 
 

Främjar samarbete 
 
Informanterna ville arbeta tillsammans med annan personal på skolan kring fysisk aktivitet, 
och det fanns några faktorer som främjade detta samarbete. Informanterna talade om att 
ledningen hade stor betydelse för att få till ett samarbete med personalen på skolan. En annan 
viktig faktor som belystes var att de arbetade tillsammans med en gemensam syn på hur de 
ville arbeta med fysisk aktivitet på skolan.  
 

Stöd från ledningen 
Informanterna var tydliga med att förståelsen från ledningen gällande vinsten av att öka den 
fysiska aktiviteten var av stor betydelse. Att ledningen, då främst rektorer, har kunskap och 
förståelse kring samarbetets fördelar var viktig, kanske till och med nödvändigt för att kunna 
driva olika projekt. Informanterna menade att det första steget för att kunna driva 
hälsofrämjande projekt är att skolledningen måste anse att det är en god idé, och att rektorn 
är positivt inställd och därmed påverka pedagoger och bestämmer hur arbetet med att 
implementera fysisk aktivitet ska bedrivas och drivas framåt på skolan. 
Informanterna uttryckte att de upplevde att de hade ett stöd från ledningens sida. En av 
informanterna beskrev den positiva inställningen till olika förslag om samarbete kring fysisk 
aktivitet 
 

"... för det är ju rektor som på nåt sätt måste bestämma det här …" 
 
Förståelsen från rektorerna skapade förutsättningar för ett samarbete mellan skolans 
personal. Skolsköterskorna i studien menade att när en rektor förstår att det är något som 
samhället vill och önskar får de samarbetet att fungera. Det var ledningen som kunde styra 
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och planera in samarbetet och den ökade fysiska aktiviteten i skolans logistik. 
Skolsköterskorna uttryckte det som att rektorn kan känna att pedagoger alltid har så mycket 
runt omkring sig hela tiden, och att det gällde att övertyga rektorn om att arbetet med fysisk 
aktivitet också är en hjälp för pedagoger, att när elever börjar må bra, då blir det också lättare 
för pedagoger.  
 

”… om eleven ändå inte klarar att sitta på mattelektionen så spelar det inte nån 
roll!” 

 
 

Arbeta tillsammans 
Gemensamma initiativ mellan olika yrkeskategorier på skolan var något informanterna hade 
erfarenhet av. Att tillsammans skapa projekt som senare kunde involvera hela skolan 
beskrevs som något positivt och skapade goda förutsättningar för ett samarbete kring fysisk 
aktivitet. Viljan till samarbete började ibland med skolsköterskan tillsammans med 
ledningen som var med och peppade elever och personal för att komma igång med fysisk 
aktivitet.   
 
Samarbetet i elevhälsoteamet togs också upp som positivt. Det gemensamma hälsofrämjande 
och förbyggande uppdraget i elevhälsoteamet skapar en bra plattform för samarbete. 
Tillsammans i elevhälsoteamet kunde projekt startas, som därefter anammades av ledning 
och övrig skolpersonal. Strategier för att stärka elever genom att arbeta med fysisk aktivitet 
utvecklades, både under skoltid och efter, för att ge elever goda vanor och för att de ska må 
bättre psykiskt.  

 
”… men då tycker jag att vi är ett jättebra exempel på hur man utgick från 
behovet och började i elevhälsoteamet och hittade hur vi ville jobba inom 
teamet …” 

 
Att pedagoger hade en positiv inställning till att arbeta med fysisk aktivitet och att det var 
uppskattat bland dem var också viktigt för att få till ett fungerande samarbete. Pedagogers 
inställning till att samarbeta kring dessa frågor upplevdes positiv av informanterna, detta fick 
samarbetet att fungera och gjorde de olika insatserna genomförbara. 
 

"... alla lärare är så otroligt sammansvetsade och älskar att vara ute och röra 
sig!" 

 
En informant menade att genom att benämna införandet av fysisk aktivitet som en åtgärd 
som var en del i ett åtgärdsprogram väcktes pedagogernas intresse. När fysisk aktivitet 
betraktades som en stödåtgärd som ges oavsett vilket ämne det gäller som elever riskerar att 
få underkänt betyg i kunde samarbetet med pedagogerna utvecklas. 
 

”… vi menade ju att det här var åtgärder som man gjorde i 
åtgärdsprogrammet… det här kan kompensera ett F-betyg… så det blev ett 
intresse i lärarlaget ...” 
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Det hade stor betydelse att alla arbetade efter gemensamma mål och att hela skolan var 
involverad för att samarbetet skulle fungera bra. Informanterna berättade om att de hade 
arbetat på olika sätt med att öka den fysiska aktiviteten hos elever. Exempel på detta kunde 
vara promenadrundor på skolan som alla, både elever och personal, skulle försöka gå varje 
dag, och framför allt de dagar de inte hade idrott på schemat. Andra exempel var pulshöjande 
aktiviteter som var schemalagda och som alla elever och personal deltog i. Informanterna 
menade att alla är mer medvetna nu om att fysisk aktivitet är bra och att det är ett ämne som 
ligger i tiden, att det skrivs mycket mer om det nu och att det därför är lättare att få med alla 
och att jobba kring det, mot ett gemensamt mål. Det nämndes att de hade gemensamma 
tankar på skolan och rörelse på schemat. På skolor talades det även om ett årshjul att arbeta 
efter och att öka den fysiska aktiviteten.  
 
Informanterna beskrev att ett lyckat samarbete kring fysisk aktivitet krävde ett mod och en 
vilja till förändringar.  Skolsköterskorna nämnde att viljan till att förändra och pröva något 
nytt behövde genomsyra hela skolan för att skapa förutsättningar att lyckas med samarbetet. 
Förändringar tar tid och kräver insatser men trots detta upplevde de att nya tankar togs väl 
emot av hela skolans personal.  
 

"... Vi har gemensamma tankar på skolan, att försöka få in rörelse på schemat" 
 

Hinder för samarbete 
 
Även om alla informanter ville arbeta kring fysisk aktivitet belystes en del hinder för detta 
samarbete. Det tydligaste som framträdde var brist på tid. Skolsköterskorna påtalade att de 
ska arbeta utifrån årshjulets aktiviteter som tar tid i anspråk och pedagoger ska hinna med 
undervisning. Ett annat hinder var pedagogernas inställning till fysisk aktivitet och att de 
hade svårt att se vinsten av att arbeta kring det. 
 

Brist på tid 
Informanterna erfor brist på tid både hos skolsköterskor och pedagoger som det största 
hindret för att kunna ha ett bra samarbete med övrig personal kring fysisk aktivitet. Det 
beskrevs att den tid som basprogrammet tog gjorde det omöjligt att hinna med övriga projekt. 
 

"... ett basprogram tar rätt mycket tid, så jag har inte kunnat jobba så mycket 
med det som jag skulle vilja göra" 

 
Skolsköterskorna nämnde att även om skolpersonalen jobbade mycket med fysisk aktivitet 
tillsammans så tar det väldigt mycket tid och att det krävs ett personligt engagemang. 
Skolsköterskorna fick göra mycket av förarbetet själv. De arbetade fram material som 
presenterades för pedagoger på skolan.  
 

”… du måste ha ett personligt engagemang, du måste göra jobbet själv …”  
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Även pedagogers brist på tid berättade skolsköterskorna om som ett hinder för samarbetet. 
Pedagoger kunde ibland uttrycka både att tiden är knapp och att fokus inte få tas från deras 
kärnämnen i samband med arbetet kring fysisk aktivitet. Informanterna uttryckte det som att 
pedagoger är så inne på sitt ämne och att tiden inte räcker till, att det kan vara svårt att bara 
få låna några minuter för att komma och informera om olika saker, att det är svårt att få in 
arbete med fysisk aktivitet för att det ”stjäl tid” från de teoretiska ämnena.  
 

”… men det var några som bara hela tiden var helt... nä, det går inte, vi hinner 
inte ... var ska vi ta den tiden från …” 

 
 

Inställning till fysisk aktivitet 
Informanterna beskrev svårigheter i samarbetet utifrån pedagogers inställning till fysisk 
aktivitet.  De uttryckte att det var svårt att motivera samarbetet kring fysisk aktivitet när vissa 
pedagoger inte själva gillade att vara fysiskt aktiva eller hade det som en viktig del i sitt 
privata liv. Några av informanterna hade ett stort personligt intresse i fysisk aktivitet och 
dess positiva effekter och uttryckte en viss frustration över att en del pedagoger inte delade 
detta intresse. 
 

"... det är svårt att få med alla pedagoger. Det är inte alla som har rörelse 
naturligt i livet" 

 
Skolsköterskorna uttryckte det som att pedagoger inte riktigt ser vinsten, att fysisk aktivitet 
och rörelsepauser faktiskt kan förbättra elevers förmåga att koncentrera sig och att det på så 
sätt förbättrar studieresultaten. 
 
Informanter nämnde också detta att om det inte är pedagogers huvudämne kan det vara svårt 
att få ta tid till annat, att alla pedagoger tycker att deras ämne är det viktigaste. Det tolkades 
som en oförmåga eller okunskap kring den stora vinsten med samarbetet för att öka elevernas 
fysiska aktivitet. Informanterna berättade att de hade försökt förklara den stora vinsten med 
samarbetet och den vetenskapliga evidensen för hur fysisk aktivitet förbättrar studieförmåga 
och resultat. Både upplevelsen av brist på tid och att de egna ämnena är viktigast gjorde det 
ibland svårt att få pedagoger att förstå vinsten och gå med på samarbetet enligt 
informanterna. 

Resultatsammanfattning 
I studiens resultat delar informanterna i studien med sig av sina erfarenheter kring samarbetet 
med övrig skolpersonal. De hade positiva erfarenheter av samarbete med skolpersonal kring 
fysisk aktivitet för elever i skolan men de hade även erfarenheter som utgjorde hinder för 
samarbete. De kategorier som främjade samarbetet var att arbeta tillsammans och att 
ledningen visade förståelse. Ledningens betydelse för hur samarbetet fungerade framkom 
tydligt i studiens resultat. Utifrån ledningens inställning kunde ett samarbete planeras in och 
uppmuntras i skolans verksamhet. De hinder som framkom var både skolsköterskornas och 
pedagogers brist på tid och pedagogers negativa inställning till fysisk aktivitet. Bristen på 
tid skapade hinder att starta upp men också hålla i gång samarbeten mellan olika professioner 
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inom skolan. Informanterna uttryckte en vilja och önskan att samarbeta kring den fysiska 
aktiviteten hos elever med övrig skolpersonal för att främja elevernas hälsa och lärande.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien gjordes genom en kvalitativ intervjustudie, då intervjuer enligt Kvale och Brinkman 
(2014) ger en möjlighet att undersöka människors tankar, känslor och upplevelser. Valet av 
en induktiv ansats och intervjuer med öppna semistrukturerade frågor gjordes med 
förhoppningen att få så beskrivande svar som möjligt men samtidigt ge informanterna 
samma frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2014). Semistrukturerade intervjuer valdes då 
de skapar möjligheter och utrymme för informanterna att beskriva och utveckla sina 
upplevelser (Polit & Beck, 2012).  
 
Informanterna blev noggrant informerade om studiens syfte och hur deras berättelse skulle 
hanteras. Efter godkännande från verksamhetschef samt informanter om medverkan stod det 
klart att de sju skolsköterskorna som valde att delta hade en varierande arbetslivserfarenhet 
inom elevhälsan mellan 1,5 och 18 år. Variationen skapar en bredd i studien och beskriver 
erfarenheten kring samarbetet ur flera perspektiv Författarna valde att exkludera 
skolsköterskor med mindre än ett års yrkeserfarenhet. Ett års erfarenhet kan antas vara en 
alltför kort tid inom yrket för att ha fått erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet. Det 
första året som skolsköterska kan antas gå till att lära sig att arbeta enligt basprogrammet 
och till att lära sig nya rutiner. Informanterna i studien hade behov av att beskriva sin 
arbetssituation, skola och förutsättningar de hade för ett samarbete kring fysisk aktivitet. 
Möjligheten att få berätta fritt och beskrivande skapade bra samtal i vilka de 
semistrukturerade frågorna kunde användas. En enkätstudie hade möjligtvis skapat 
förutsättningar för att fler informanter kunnat medverka relaterat till åtgång av tid och 
praktiska moment kring en intervjusituation. Detta hade kanske resulterat i en större bredd 
på materialet men inte på djupet (Polit & Beck, 2012).   
 
Informanterna i studien bestod av sju skolsköterskor, varav fyra jobbade i storstadsområden 
och de resterande tre i en mellanstor stad. Förhoppningen och strävan i början av studien var 
att få minst åtta informanter. Ett för litet antal informanter har en påverkan på 
generaliseringen av data, samtidigt kan ett för stort antal informanter skapa svårigheter att 
göra djupare tolkningar av intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2014). Studiens syfte handlar 
om informanternas erfarenhet och med den utgångspunkten känns möjligheten till djupare 
tolkningar viktigare än generaliserbarheten. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är inte frågan 
om huruvida intervjuresultatet kan generaliseras i största allmänhet den viktigaste utan i 
stället hur den kunskap som kommit fram ur en intervju kan överföras till andra relevanta 
situationer. Informanterna i studien delade med sig av erfarenheter som präglades av deras 
personlighet och kunskaper. I en erfarenhet finns det tyst kunskap. Kvale och Brinkman 
(2014) som utgår från Stakes diskussion kring generalisering skriver att denna tysta kunskap 
kan verbaliseras och övergå från tyst kunskap till påståendekunskap. Denna process kallas 
den naturalistiska generaliseringen och vilar på personlig erfarenhet.  Utifrån denna 
generalisering kan eventuellt skolsköterskornas erfarenheter användas till påståenden kring 
samarbete, som exempelvis skulle kunna studeras eller vara en utgångspunkt utifrån en 
annan profession inom skolan.  
 
Vid intervjutillfället spelades samtalet in med diktafon, information om detta framgick i 
brevet om samtycke som skickades till informanterna (Bilaga 2).  Frånsett risken att 
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inspelningen möjligen kan ha hämmat informanterna under intervjun så kan även 
inspelningen påverkat författarna på grund av ovana. Avsaknad av erfarenhet att bli inspelad 
och utföra en forskningsintervju innebär begränsningar och kan påverka resultatet (Polit & 
Beck, 2012).  Möjligtvis skulle denna påverkan kunnat minimeras om intervjuerna föregåtts 
av en pilotintervju. En pilotintervju skulle också kunnat skapa en trygghet i att utföra 
forskningsintervjuer.  Pilotintervjuer valdes bort på grund av den begränsade tiden samt 
svårigheter att få samtycke och godkännande av informanter. Polit och Beck (2012) menar 
att tidpunkt och plats för intervjun påverkar hur den gestaltar sig.  Sex av intervjuerna 
utfördes på skolsköterskans arbetsplats, en av intervjuerna utfördes av praktiska skäl via 
telefon. Informanterna talade fritt och naturligt, verkade inte begränsade av 
intervjusituationen. Den intervju som utfördes via telefon upplevdes på sätt och vis lättare 
att transkribera och analysera då den var fri från gester, som att till exempel peka på 
byggnader eller hålla upp och visa broschyrer. Dessa gester är svåra att överföra på ett tydligt 
sätt i skrift. Telefonintervjun blev också mer fokuserad och svävade inte ut så mycket i andra 
samtal. En intervju är verbal men då den sker ansikte mot ansikte också en förkroppsligad 
kommunikation (Kvale & Brinkman, 2014).  En viktig aspekt att ta i beaktning är att det är 
i själva interaktionen mellan två människor som kunskap produceras. Intervjun är ett utbyte 
av kunskap och synpunkter och med en annan intervjuare kan det skapas en annan kunskap 
(Kvale & Brinkman, 2014).  Intervjuerna i studien utfördes av författarna enskilt med en 
medvetenhet kring att samspelet mellan informant och intervjuare är olika beroende på 
person och förmåga att hålla sig neutral. Kanske att detta kan anses vara en svaghet, att båda 
författarna utförde intervjuerna enskilt. Frågorna i intervjuguiden förmedlades på olika sätt. 
Resultatet i studien visar samtidigt att informanterna förmedlat liknande erfarenheter vilket 
visar på en styrka i att intervjua enskilt. 
 
Styrkan i studien och intervjuerna är dels den intervjuguide som alla intervjuer utgick ifrån 
samt att informanterna var engagerade och delgav sina erfarenheter på ett detaljrikt sätt. Om 
informanterna har en förmåga att på ett generöst sätt dela med sig av sina erfarenheter finns 
det inte alltid ett stort behov av en stor urvalsgrupp (Polit & Beck, 2012). Innehållsanalysen 
utgick först ifrån textens manifesta innehåll för att sedan tolkas djupare för att finna det 
latenta innehållet. Informanterna hade många konkreta och sakliga svar och under 
intervjuerna och i studiens resultat skapar detta ibland ett mer manifest innehåll. I den latenta 
fasen kommer den subjektiva tolkningen in för att finna den underliggande innebörden i 
texten (Graneheim & Lundman, 2004).  I analysarbetet med intervjuerna uppkom det 
funderingar kring om det fanns andra frågor som borde varit med som gav ett djupare 
dataresultat. Den erfarenhet som den diskussionen gav var att intervjuerna ibland hade en 
tendens att komma ifrån begreppet "samarbete". Informanterna berättade gärna och mycket 
om sitt arbete kring fysisk aktivitet men tappade bort syftets frågeställning som handlar om 
samarbetet med övrig skolpersonal i samband med det arbetet. Kanske borde intervjuguiden 
präglats mer av frågor kring själva samarbetet? Intervjuerna avslutades med en fråga om det 
fanns något ytterligare informanten ville tillägga. Det gav en möjlighet för informanten att 
berätta det de ville, om det var något de kände hade missats tidigare under intervjun. 
 
Det uppkom en hel del funderingar och erfarenheter utanför syftet under intervjuerna. Detta 
kan ha påverkat analysen men också möjligtvis skapat en berättelse som hjälpt till i 
analysprocessen. Det är viktigt att bias så långt som möjligt minimeras för att inte påverka 
studiens resultat (Polit & Beck, 2012). Att författarna har en viss förförståelse relaterat till 
intresse är viktigt att beakta. En förförståelse kan påverka tolkningen av data samtidigt som 
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det kan ses som en resurs att det finns kunskap kring det som rör studiens syfte. Under 
arbetets gång har ambitionen varit att redogöra informanternas erfarenheter så sanningsenligt 
som möjligt. Studiens trovärdighet har styrks genom en noggrann presentation av 
analysprocessen och resultatet har presenterats med citat (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). 
   

Resultatdiskussion 
 
I studiens resultat framkommer det att förståelsen kring vinsterna av fysisk aktivitet från 
ledningen är av stor betydelse för ett fungerande samarbete. Att ledningen, och framför allt 
rektorn, även har en kunskap och förståelse kring samarbetets fördelar var nödvändigt. 
Resultatet visar att det första steget för att kunna driva hälsofrämjande projekt var att 
skolledningen anser det vara av betydelse och att det ska prioriteras. Rektorn är den som kan 
påverka beslutet om att insatser skall bedrivas och därmed få pedagogerna att arbeta med 
insatserna och ta beslut kring arbetet på skolan. Att rektor visade förståelse för vikten av att 
arbeta kring fysisk aktivitet skapade förutsättningar för ett samarbete mellan skolans 
personal. Informanter pratade om att rektorn ofta känner att pedagoger har så mycket runt 
omkring sig och att de inte vill belasta dem med fler uppgifter. Övertygades däremot rektorn 
om att arbetet kring fysisk aktivitet också är ett stöd för pedagoger skapade det större 
möjligheter för rektor att påverka pedagoger. Detta stämmer också väl överens med det 
Reutersvärd och Hylander (2017) skriver, att det inte är ovanligt att det är svårare för 
skolsköterskor att motivera sitt hälsofrämjande arbete för rektor och pedagoger i kontrast till 
de rent medicinska insatserna: Men att med dialog och samarbete kan skolsköterskor vara 
mer aktiva i skolans aktiviteter och på så vis kunna påverka arbetet på en skola.  
 
Informanterna i denna studie hade alla en positiv erfarenhet av ledningens inställning och 
uppmuntran inför de olika insatser som syftade till att stärka samarbete mellan personal på 
skolan som en väg att arbeta kring elevers fysiska aktivitet och poängterade att ledningens 
betydelse för samarbete är mycket stort. Enligt Webster (2002) är ledningens roll viktig. 
Ledningen ska vara tydlig och erbjuda förutsättningar för ett samarbete genom att ge 
förutsättningar i form av tid och stöd.  
 
Resultatet visar ett positivt samarbete i elevhälsoteamet och gemensamma hälsofrämjande 
och förebyggande uppdrag som skapade goda förutsättningar för samarbete. Enligt 
Socialstyrelsen (2016) är en gemensam syn på vad som är hälsofrämjande och förebyggande 
arbete viktigt för samarbetet inom skolan. En aspekt av detta skulle kunna vara det som 
Molyneux (2001) beskriver som en balans och jämlikhet mellan individerna i ett samarbete. 
I föreliggande studie beskrivs positiva erfarenheter av samarbete i elevhälsoteamet. De 
positiva erfarenheterna beskrevs ofta utifrån professionernas förmåga att kommunicera. Ofta 
startade tankar kring insatser i elevhälsoteamet och arbetades fram där för att senare 
presenteras till ledning och övrig personal på skolan.  Det tyder på att kunskap som olika 
professioner besitter förmedlas och tas emot på ett framgångsrikt vis. Om detta skriver 
Molyneux (2001), att olika professioner behöver känna sig trygga i sin professionella 
identitet för att kunna dela med sig av kunskap och skapa ett positivt samarbete. Även Rising 
Holmström, Häggström och Kristiansen (2015) belyser att skolsköterskorna i deras studie 
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ansåg det vara av vikt att samverka med andra professioner i det hälsofrämjande arbetet, och 
att många skolsköterskor uttryckte det som en hjälp att alla drog åt samma håll.  
 
Resultatet visar att det är viktigt att alla arbetade efter gemensamma mål och att hela skolan 
var involverad för att samarbetet skulle fungera bra. Informanter nämnde att de hade 
gemensamma tankar på skolan och pulshöjande aktiviteter som var schemalagda, så att alla 
var med. Broussard (2003) beskriver också att det finns ett stort behov av att skolsköterskor 
samarbetar med lärare, andra hälsoaktörer och föräldrar i det hälsofrämjande arbetet på 
skolan. Bryan, Broussard och Bellar (2013) skriver att det är önskvärt att involvera hela 
skolans personal för att elever ska nå upp till rekommenderad mängd fysisk aktivitet. De 
menar att det är viktigt att skolan har ett gemensamt helhetstänk. Detta kan skapa goda 
förutsättningar för fysisk aktivitet under skoldagen. Den fysiska aktiviteten kan införas i 
klassrummet och där implementeras av undervisande pedagog. Rekommendationerna för 
barn och unga mellan fem och sjutton år är enligt WHO att de ska vara fysiskt aktiva minst 
60 minuter med måttlig till hög intensitet. Inom hälso- och sjukvården menar Kilpatrick et 
al. (2014) att ett effektivt interprofessionellt samarbete brukar rekommenderas och kan 
relateras till minskade vårdskador, ökad tillfredsställelse av vården och en ökad tydlighet av 
yrkesrollerna. Detta kan även överföras till skolsköterskans arbete med elevhälsan, då 
Socialstyrelsen (2016) menar att ett villkor för arbetet i elevhälsan är en samverkan mellan 
elevhälsans personal och övriga personalgrupper för att främja hälsa och lärande hos 
eleverna.  
 
Resultatet beskriver en önskan om att arbeta med fysisk aktivitet i ett samarbete med andra 
professioner på skolan, men att samarbetet ibland stöter på olika hinder. Ett sådant hinder 
kunde vara upplevelsen av brist på tid. Det framkommer i resultatet att basprogrammet tar 
mycket tid och att det därför inte finns så mycket tid över till projekt kring fysisk aktivitet. 
En reflektion kring detta är att tjänsternas omfattning och antal elever på en skola har en stor 
betydelse för möjligheten att arbeta hälsofrämjande för en skolsköterska. Detta kan innebära 
att det blir svårt för skolsköterskor att arbeta utifrån den förändrade rollen som Broussard 
(2003) beskriver. Han menar att skolsköterskor numer har en funktion som hälsoutbildare 
som ska arbeta med ett stort fokus på det hälsofrämjande och förebyggande. Ledningens 
betydelse för det hälsofrämjande arbetet att öka den fysiska aktiviteten, som informanterna 
ofta återkommer till under intervjuerna, blir tydlig även i detta sammanhang. Det är 
ledningen som kan styra och driva de resurser som skolsköterskan och elevhälsoteamen 
behöver för att kunna arbeta med de uppdrag de har. Det är önskvärt att ledningen ska se det 
som Kozub och Kozub beskriver, att samarbete mellan skolsköterskor och annan 
skolpersonal skapar positiva effekter och kan bidra till ett delat ansvar för elevernas 
välmående och hälsa. 
 
Informanterna berättade om svårigheter i samarbetet med pedagoger. De beskrev att det 
kändes som att pedagoger inte kunde se vinsten i att samarbeta kring fysisk aktivitet. Det 
innebar ofta att informanterna behövde informera och lyfta fram skolprestation och dess 
vinst vid upprepade tillfällen för att motivera samarbetet. Hill och Hollis (2012) påvisar detta 
samband, att hälsan påverkar inlärningen och att den kunskapsmässiga kapaciteten ökar vid 
god hälsa. De svårigheter i samarbetet med pedagoger som några av informanterna hade 
erfarenhet av skapade en viss frustration utifrån skolsköterskors hälsofrämjande uppdrag. 
Molyneux (2001) skriver att en viktig faktor för att lyckas med ett samarbete är 
kommunikation, att det finns tid för diskussioner och samtal kring det planerade arbetet. 
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Ledningens betydelse för att skapa förutsättningar för samarbete är stort, då det är ledningen 
som styr över hur man ska arbeta på skolan. Enligt Correa-Burrows et al. (2014) är det 
vanligt att både föräldrar och skolledning lever i tron att det är bättre att öka lektionstiden i 
teoretiska ämnen för att få bättre skolresultat, och i stället dra ner på idrottslektioner. 
Informanter uttryckte det som att en del rektorer är så pedagogiskt inriktade och menar att 
elever inte får missa viktig lektionstid i till exempel matematik, men att det gäller att 
övertyga rektorn att detta med fysisk aktivitet är en hjälp för pedagoger. Om elever rör på 
sig och har mer fysisk aktivitet, mår de bättre och kan koncentrera sig bättre under 
lektionstid, vilket i sin tur leder till att de får bättre skolresultat och att det underlättar för 
pedagoger. Informanterna menade att om elever ändå inte klarar av att sitta på 
mattelektionen spelar det ju ingen roll att de har mycket lektionstid i matte.  
 
De hinder som beskrivs kring samarbetet ligger nära de faktorer som främjar samarbete som 
är ledningens betydelse. Utifrån de erfarenheter som informanterna delar med sig av så kan 
inte ledningens betydelse nog poängteras för att minimera dessa hinder i samarbete. Är 
ledningen positiv inställd, drivande och erbjuder tid och utrymme för samarbetet så skapar 
det stora förutsättningar att samarbetet blir positivt. Detta sammanfattas av Webster (2002) 
som skriver att ledningen i ett samarbete ska leda, stötta, inspirera och uppmuntra. Behovet 
att skapa dessa goda förutsättningar för ett samarbete mellan professioner ter sig oändligt. 

Konklusion 
Studiens resultat visade att för att skolsköterskor ska kunna samarbeta kring fysisk aktivitet 
tillsammans med övrig personal på skolan krävs att ledningen är positivt inställd till detta 
arbete. För att kunna driva hälsofrämjande projekt krävs att ledningen tycker att det är en 
god insats som kan främja elevernas förmåga att uppnå lärandemålen, då det är ledningen 
som kan påverka övrig personal och ge direktiv om hur personal ska arbeta på skolan. De 
tidigare studier som finns om samarbete mellan olika professioner rör till största delen olika 
professioner inom sjukvården, men de har visat att samarbete är bra och att det gagnar 
patienten med en säkrare vård och minskad risk för vårdskador. Samarbete på en skola sker 
i olika former, dels i elevhälsoteamet, men också mellan skolsköterskor och övriga 
professioner utanför teamet. De hinder som finns för samarbete handlar om upplevelse av 
brist på tid samt en negativ inställning från ledning och övrig personal till fysisk aktivitet. 
Dessa hinder kan överbryggas när skolsköterskor berättar om sin kunskap inom området för 
skolans ledning och övrig personal och visar på vinsterna med fysisk aktivitet och att hur det 
främjar lärande och hälsa. Detta kan medföra att intresse väcks och att samarbetet underlättas 
då pedagoger får större förståelse för vikten av fysisk aktivitet.  
 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämne 
I sökningen efter vetenskapliga artiklar om interprofessionellt samarbete hittades mest 
artiklar kring samarbete inom sjukvården. Kanske hade det varit intressant med en studie 
kring samarbetet inom skolan mellan de olika professioner som finns där. Studiens resultat 
hade kanske sett annorlunda ut om frågorna i stället hade varit riktade till pedagoger på 
skolor, och hur de er på samarbetet med skolsköterskorna kring det aktuella området. Kanske 
hade en sådan studie kunnat ge viktig information till skolsköterskor om hur samarbetet 
skulle kunna se ut. Studiens resultat skulle kunna användas i skolans verksamhet för att där 
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påvisa vikten av ledningen betydelse för ett fungerande samarbete. Ledningen skulle kunna 
använda resultatet kring sin planering av scheman och tid. Studien påvisar också en 
erfarenhet kring upplevelse av tidsbrist både hos pedagoger och skolsköterskor. Även detta 
resultat skulle ledningen kunna ta del av och förändra sin verksamhet efter för att ge 
förutsättningar för fungerande samarbete. 
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      Bilaga 1
      
Information om genomförande av studie kring skolsköterskors erfarenhet av 
samarbete med övrig skolpersonal kring den fysiska aktiviteten hos elever i 
grundskolan under skoltid.   
  
 Fysisk aktivitet har visat sig ge positiva effekter, både när det gäller inlärning, men också den 
personliga hälsan. Fysisk aktivitet i form av lek och idrott utvecklar barns förmåga till inlärning 
och koncentration men också deras motorik och koordination. Skolsköterskors uppdrag är att arbeta 
hälsofrämjande och se till det friska hos elever och att arbeta med att förebygga hälsorisker. 
Skolan, som är en stor del av elevers vardag, skulle kunna erbjuda möjlighet till ökad fysisk 
aktivitet för eleverna. Med studien vill vi undersöka om det finns ett samarbete mellan 
skolsköterskor och övrig skolpersonal utifrån skolsköterskors hälsofrämjande uppdrag. Syftet är att 
belysa skolsköterskors erfarenhet av detta arbete.    
  
Du tillfrågas i detta brev om godkännande av att skolsköterskor i din verksamhet tillfrågas om 
deltagande i en studie i ämnet. Studien kommer att genomföras via intervjuer med skolsköterskor 
på grundskolor i Kungsbacka kommun samt i Stockholm stad. Intervjun kommer att spelas in med 
en diktafon. Inspelningen kommer efter att studien är färdig och godkänd att förstöras. Det är 
enbart vi och vår handledare som kommer ha tillgång till grundmaterialet från intervjuerna. 
Intervjun kommer att ske under ett tillfälle och vi beräknar att det kommer ta ca 45 minuter.    
  
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. Vi 
garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter skolsköterskor lämnar till oss kommer att 
behandlas med sekretess. Ingen kommer att få veta vad skolsköterskorna har sagt till oss. 
Skolsköterskorna kommer att vid intervjutillfället att få lämna ett skriftligt samtycke till deras 
medverkan. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta för våra kurskamrater på 
skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. Om du är intresserad kommer 
vi gärna att delge dig resultatet. Önskar du ytterligare information kontakta oss gärna.  
  
Vänligen, svar om förfrågan skickas till: b16malhe@student.his.se  
  
  
Med vänliga hälsningar  
    
Annika Borgström och Malin Helldén   
Högskolan i Skövde  
  
c16annbo@student.his.se     Tel: XXXX  
b16malhe@student.his.se          Tel: XXXX 
   
  
Handledare för studien är Margaretha Larsson, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för 
vård och natur vid Högskolan i Skövde    
  
margaretha.larsson@his.se   
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Bilaga 2 
 
 
Information om deltagande i en studie om skolsköterskors 
erfarenhet av samarbete med övrig skolpersonal kring den fysiska 
aktiviteten hos elever i grundskolan under skoltid.  
  
Fysisk aktivitet har visat sig ge positiva effekter, både när det gäller inlärning, men också den 
personliga hälsan. Fysisk aktivitet i form av lek och idrott utvecklar barns förmåga till inlärning 
och koncentration men också deras motorik och koordination. Skolsköterskors uppdrag är att arbeta 
hälsofrämjande och se till det friska hos elever och att arbeta med att förebygga hälsorisker. 
Skolan, som är en stor del av elevers vardag, skulle kunna erbjuda möjlighet till ökad fysisk 
aktivitet för eleverna. Med studien vill vi undersöka om det finns ett samarbete mellan 
skolsköterskor och övrig skolpersonal utifrån skolsköterskors hälsofrämjande uppdrag. Syftet är att 
belysa skolsköterskors erfarenhet av detta arbete.  
Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie. Studien kommer att genomföras via intervjuer 
med skolsköterskor på grundskolor i Kungsbacka kommun samt i Stockholm stad. Din 
verksamhetschef har givit sitt godkännande till att du tillfrågas om deltagande i studien. Vi vill 
gärna intervjua dig om dina erfarenheter inom detta område, och skulle se det som värdefullt om du 
vill deltaga i vår studie.   
Intervjun kommer att utföras utav en av oss och spelas in med en diktafon. Informationen kommer 
efter att studien är färdig och godkänd att förstöras. Det är enbart vi och vår handledare som 
kommer ha tillgång till grundmaterialet från intervjuerna. Det kommer inte vara möjligt att 
identifiera vad just du har sagt i sammanställningen av resultatet. Intervjun kommer att ske under 
ett tillfälle och vi beräknar att det kommer ta ca 45 minuter. Vi kommer att höra av oss via mail för 
att boka in ett eventuellt möte med dig.  
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. Vi 
garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter du lämnar kommer att behandlas med sekretess. 
Ingen kommer att få veta vad du har sagt till oss.   
Syftet med studien är att belysa skolsköterskors erfarenhet av samarbete med övrig skolpersonal 
kring den fysiska aktiviteten hos elever under skoltid, då det är viktigt med ökad kunskap inom 
området. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta för våra kurskamrater på 
skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. Om du är intresserad kommer 
vi gärna att delge dig resultatet.   
  
Med vänliga hälsningar   
  
Malin Helldén och Annika Borgström  
Högskolan i Skövde   
   
c16annbo@student.his.se     Tel: XXXX  
b16malhe@student.his.se     Tel: XXXX  
   
Handledare för studien är Margaretha Larsson, Universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för 
vård och natur vid Högskolan i Skövde.   
  
margaretha.larsson@his.se 
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Bilaga 3 
 
 
Intervjuguide 
 
Inledning- Här får informanten information om studien och dess syfte. Information om att 
studien är frivillig och att det går att avbryta när som helst. Dessutom försäkrar vi 
informanten om att dess identitet inte kommer att röjas. 

 
Fråga om informanten har några frågor innan intervjun 

 
Bakgrundsfrågor, som till exempel hur länge de arbetat som skolsköterska, och vilken typ 
av skola 

 
Kan du berätta om din erfarenhet kring samarbetet med övrig personal på skolan kring den 
fysiska aktiviteten för elever under skoltid? 

 
Hur upplever du detta samarbete? 

 
Finns det hinder för denna typ av arbete på din skola? Vad består hindren av? 

 
Är det något som du skulle vilja tillägga? 
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