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Sammanfattning 

Bakgrund: Forskning har visat på att ju högre frekvens av fysisk aktivitet, eller lägre 

frekvens av stillasittande beteende, desto bättre hälsorelaterad livskvalitet. Fysisk inaktivitet 

är den fjärde ledande riskfaktorn för dödlighet globalt. Barn och ungdomar i Norden 

rekommenderas att röra sig med måttlig till hög intensitet minst 60 min per dag och minska sitt 

stillasittande. När barn i skolåldern deltar i fysisk aktivitet ger det många fysiska och psykiska 

hälsoeffekter. Idag anses barn och unga röra sig för lite. Att minska stillasittande tid och öka 

den fysiska aktiviteten hos barn är ett sätt att förbättra skolprestationen samt minska BMI och 

depressiva symtom. 

Syfte: Syftet med denna uppsats var att kartlägga attityden till elevers fysiska aktivitetsvanor 

hos en grupp anställda vid skolor i Sverige och i Norge med-, med koppling till- och utan 

fysioterapeut på skolan. Ytterligare ett syfte med uppsatsen var att undersöka om det finns 

skillnader avseende attityden till elevers fysiska aktivitetsvanor mellan anställda vid de olika 

skolorna i den undersökta gruppen. 

Metod: Studien bestod av en enkätstudie med tvärsnittsdesign. Mätinstrumentet var en 

nätbaserad enkät som ställde frågor om de anställdas attityd till elevers fysiska 

aktivitetsvanor. Fyra skolor, två från Sverige och två från Norge, deltog i enkäten (N = 159). 

Totalt behandlades 76 svar. Attitydfrågorna ställdes som påståenden och besvarades i skala  

1–6. Respondenterna delades in i tre kategorier baserat på land samt skolans tillgång till 

fysioterapeut.  

Resultat: Respondenternas medelålder var 44,8 år, de hade arbetat på skolan i genomsnitt 

10,9 år och 75 % var lärare. Elevernas fysiska aktivitetsvanor ansågs under skoldagen vara 

viktiga i hela den undersökta gruppen. Skolan med fysioterapeut angav i högre grad ett 

instämmande till att skolan arbetade mer aktivt med elevers fysiska aktivitetsnivå än 

resterande skolor. De norska skolorna uppgav i störst utsträckning att eleverna rörde sig under 

raster och idrottslektioner medan de svenska skolorna uppgav i störst utsträckning att eleverna 

bröt sitt stillasittande under lektionstid.  

Slutsats: De skolanställda i den undersökta gruppen anser att elevers fysiska aktivitetsnivå är 

viktig. Skolan med fysioterapeut instämde i högre grad än övriga skolor med påståendena om 

elevers fysiska aktivitetsvanor. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, stillasittande beteende, fysioterapeut, skola, attityd  

 



 

 
 

Abstract 

Background: Research has shown that the higher the frequency of physical activity, or the 

lower the frequency of sedentary behavior, the better the health-related quality of life. 

Physical inactivity is the fourth leading risk factor for global mortality. Children and 

adolescents in the Nordic countries are recommended to move with moderate to high intensity at 

least 60 minutes per day and decrease sedentary time. When school-age children participate in 

physical activity it gives them many physical and mental health effects. Today, children and 

young people are considered too inactive. Decreasing sedentary time and increasing physical 

activity among children is one way to improve school performance and reduce BMI and 

symptoms of depression. 

Purpose: The aim of this essay was to survey the attitudes towards students' physical activity 

habits of a group of employees at schools in Sweden and Norway with-, with connection to- 

and without physiotherapist at the school. An additional aim of this essay was to investigate if 

there are differences in attitudes towards students´ physical activity habits between employees 

of the different schools in the group studied. 

Method: The study consisted of a survey with cross-sectional design. The measuring 

instrument was a questionnaire that asked questions about the employees' attitude to students' 

physical activity habits. Four schools, two from Sweden and two from Norway, received the 

questionnaire (N = 159). A total of 76 responses were treated. The attitude questions were 

asked as a statement and were answered in a scale of 1–6. The respondents were divided into 

three categories with different connections to the physiotherapist and between the countries.  

Results: The average age among the respondents was 44.8 years, they had worked at the 

school averaging 10.9 years and 75% were teachers. The students' physical activity habits 

during the school day were considered important throughout the group studied. The school 

with a physiotherapist more generally agreed that the school worked more actively with 

students' physical activity level than the rest of the schools. The Norwegian schools stated to 

the greatest extent that the students were moving during breaks and physical education, while 

the Swedish schools stated to a greater extent that the students broke their sedentary time 

during class.  

Conclusion: The school staff in the investigated group consider that students' physical 

activity level is important. The attitude was to a greater extent in agreement to the statements 

about students' activity habits at the school with a physiotherapist.  
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1 Bakgrund  
Högre nivåer av fysisk aktivitet är förknippat med bättre hälsorelaterad livskvalitet, samtidigt 

som ökad tid för stillasittande beteende är länkat till lägre hälsorelaterad livskvalitet bland 

barn och unga. Det verkar finnas ett dos-respons förhållande mellan fysisk aktivitet, 

stillasittande beteende och hälsorelaterad livskvalitet. Ju högre frekvens av fysisk aktivitet 

eller mindre stillasittande beteende, desto bättre hälsorelaterad livskvalitet (1). Individer som 

inte är tillräckligt aktiva har en större risk för stillasittande beteende än aktiva. Det finns även 

ett omvänt samband mellan stillasittande beteende och fysisk aktivitet som tyder på att det 

finns ett behov av interventionsstrategier för barn och unga. Dessa strategier kan inkludera 

pedagogiska åtgärder genom familjen, skolorna och vårdpersonal. Insatserna, särskilt 

uppmuntran till aktiviteter som bränner energi, skulle kunna minska stillasittande beteende 

och därmed övervikt bland ungdomar (2).  

1.1 Fysisk aktivitet och stillasittande beteende 
Fysisk aktivitet definieras som varje kroppsrörelse producerad av skelettmuskler som 

resulterar i energiförbrukning (3). Fysisk inaktivitet är den fjärde ledande riskfaktorn för 

dödlighet globalt. Inaktivitetsnivåerna ökar i många länder vilket leder till stora konsekvenser 

för förekomsten av icke överförbara sjukdomar och den allmänna hälsan i världen. Därför 

finns globala rekommendationer som behandlar hur intensitet, frekvens, varaktighet, typ och 

total mängd fysisk aktivitet är sammankopplat, samt hur mycket fysisk aktivitet som behövs 

för att förebygga sjukdomar (4).  

Stillasittande beteende kan definieras som varje vaket beteende som kännetecknas av en 

energiförbrukning ≤1,5 metabolisk ekvivalent (MET) i sittande eller lutande kroppshållning 

(5). MET är förhållandet av arbetsmetabolism till en standard vilometabolism av 1,0. En 

MET anses vara vilometabolismen erhållen under tyst sittande (6). I nuvarande Nordic 

Nutrition Recommendations (NNR) finns ingen konkret rekommendation för stillasittande tid, 

det bedöms behövas mer bevisning (7). Stillasittande bedöms ofta endast på skärmtid. 

Skärmtid kan vara en form av stillasittande beteende men skärmtid kan även vara interaktivt 

och därför inte endast stillasittande. Stillasittande kan också vara mer än skärmtid (8).  

1.1.1 Fysisk aktivitet bland barn och unga  

Skolhälsovård som främjar en aktiv livsstil bland barn och unga kan bidra till att förbättra 

barnens hälsorelaterade livskvalitet (1). De nordiska länderna samarbetar genom the Nordic 

Council of Ministers för att sammanställa NNR. De ger riktlinjer, bland annat för barn, om 

kostsammansättning, näringsintag samt nivå av fysisk aktivitet (7). Barn och ungdomar 

rekommenderas att röra sig med måttlig till hög intensitet minst 60 min per dag och minska 

stillasittande (4, 7, 9). Mer än 60 min fysisk aktivitet ger ökade hälsoeffekter (4). För barn och 

ungdomar mellan 5–17 år omfattar fysisk aktivitet bland annat lek, sport och transport. När 

barn i skolåldern deltar i fysisk aktivitet ger det många fysiska och psykiska hälsoeffekter (9).  

I sammanställningen av forskning gjord på svenska barn och ungdomar i Sweden’s 2016 

Report Card visades att endast 21–40 % kom upp i rekommendationerna för fysisk aktivitet. 

Det finns därför visst stöd för att nivån av fysisk aktivitet hos svenska barn och unga är för 

låg. Detta trots de många nationella policys som finns och en miljö som gynnar främjandet av 

fysisk aktivitet (8). Kvaliteten på fysisk aktivitet i skolor kan dock variera; det finns skolor 

som har en plan och policy för hur fysisk aktivitet ska se ut, andra har det inte (10).
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1.1.2 Stillasittande beteende bland barn och unga 

När stillasittandet hos över 1700 ungdomar undersöktes i Brasilien definierades stillasittande 

beteende som skärmtid (tv, dator, videospel) fyra timmar eller mer per dag. Prevalensen i 

studien var 58,1%, hälften av dessa var pojkar. Enligt den Brasilianska studien kan 

stillasittandet och därmed övervikt minska bland unga genom att uppmuntra till fysisk 

aktivitet (2). I en svensk sammanställning var prevalensen av stillasittande, mätt på skärmtid 

1–2 timmar per dag, 40–59 % (8). Det finns stöd för att svenska barn och unga har en för hög 

nivå av stillasittande (8, 11).  

Det finns könsskillnader inom stillasittande beteende bland barn; en studie av Klitsie et al. 

visar att flickor spenderade mest tid stillasittande utan skärm och pojkar mest tid med skärm. 

Barn engagerar sig i ett stort antal stillasittande aktiviteter och deltagandet varierar efter kön 

och socioekonomisk status. Interventioner som endast riktar sig till ett specifikt beteende eller 

aktivitet kan vara för smalt för att påverka den övergripande stillasittande tiden, då det finns 

många olika former av stillasittande. Deltagande i stillasittande beteende/aktivitet varierar 

bland befolkningen. Enskilda beteenden kan vara positivt eller negativt associerade med 

övergripande stillasittande tid (12). 

1.2 Effekter av fysisk aktivitet och stillasittande beteende 
Mindre framgångsrik skolprestation kan vara förknippad med en ökning av BMI hos 

ungdomar i grundskolan. Det pekar således på att skolprestation kan vara en tidigare okänd 

faktor till övervikt bland unga (13). Förekomsten av övervikt bland 12-åringar år 2011 

uppmättes till 16,0 % för pojkar och 12,8 % för flickor, mätt på BMI, i Sverige (14).  

1.2.1 Hälsorelaterade effekter 

Interventioner som syftar till att minska stillasittande beteende hos barn antyder kunna 

minska BMI signifikant jämfört med kontrollgrupper. En omfattande beteendeintervention 

som syftar till att minska flera former av stillasittande aktiviteter kan vara lika effektiv som 

att förändra till exempel stillasittande beteende, fysisk aktivitet och kost tillsammans, för att 

minska BMI hos barn (15).  

En översiktsartikel visar på stark evidens för att fysisk aktivitet ger fördelaktiga effekter på 

muskuloskeletal hälsa, flera komponenter av kardiovaskulär hälsa, övervikt hos unga samt 

blodtryck hos ungdomar med mild hypertoni (högt blodtryck). Fysisk inaktivitet är en stor 

bidragande orsak till övervikt. Att minska stillasittande beteende till under två timmar per dag 

är viktigt både för ökad fysisk aktivitet och hälsa. För unga som varit fysiskt inaktiva kan en 

långsam ökning av fysisk aktivitet ske. Att försöka uppnå för mycket för snabbt är ofta 

kontraproduktivt och kan leda till skada (9).  

Att utföra välorganiserad högintensiv träning på skolidrotten tre gånger i veckan kan bidra 

positivt till att utveckla muskuloskeletal hälsa hos barn. Bollsport i liten grupp och 

styrketräning i cirkelformat har visat positiv effekt på benmineralisering samt förbättringar i 

balans och hoppdistans hos unga. Resultaten visar att betydande funktionella och strukturella 

muskuloskeletala anpassningar kan uppnås i en välkontrollerad skolbaserad miljö. 

Observationer bekräftar att skelettet anpassar sig till de fysiologiska förändringar som fysisk 

aktivitet åstadkommer och föreslår att i jämförelse med andra träningsmodeller kan 

högintensiv träning vara gynnsamt för att uppnå muskuloskeletala förändringar. Detta kan ha 

positiva konsekvenser för långvarig osteogen hälsa (benhälsa) (16).    
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Det finns evidens för att fysisk aktivitet kan vara både skyddande mot början av depressiva 

symtom och fördelaktigt för att också minska dem. Resultat från flera studier indikerar en 

liten men signifikant behandlingseffekt. Studier som endast fokuserar på depression, och inte 

mäter ytterligare resultat, indikerar en större behandlingseffekt. Detsamma visar studier med 

högre kvalitet (17). 

1.2.2 Skolprestation 

Fysisk aktivitet påverkar kognition genom fysiologiska förändringar i hjärnan. Den sociala 

interaktionen som uppstår under lekar och lagsporter kan påverka kognition positivt. 

Utförandet av olika former av fysisk aktivitet, framför allt aerob träning, är en kognitiv 

aktivitet som rekryterar högre ställda områden i hjärnan och kräver anpassningsbart tänkande. 

Fysisk aktivitet möjliggör sannolikt uppkomsten och utvecklingen av adaptiva och 

målinriktade problemlösningsförmågor som är ett kännetecken för mänsklig utveckling. 

Aerob träning kan vara en viktig del av barns utveckling, regelbunden fysisk aktivitet är av 

betydelse för den utvecklande kroppen och psyket. Vissa former av motion kan vara mer 

fördelaktiga för den exekutiva förmågan hos barn vid en ålder än en annan. Yngre barn kan 

dra nytta av träningsformer som är mindre strukturerade så som lek medan äldre barn kan dra 

nytta av mer strukturerade former av träning och spel med komplexa regelstrukturer. Barnens 

utvecklingsnivå bör ligga till grund vid övervägande av typen av motion för att optimera 

deras kognitiva utveckling (18).  

En låg nivå av fysisk aktivitet hos barn i förskoleåldern kan vara förknippad med sämre 

arbetsminne i grundskoleålder. Är den fysiska aktivitetsnivån låg i grundskoleåldern är det 

relaterat till sämre arbetsminne hos ungdomar. Det tyder på att vanor för fysisk aktivitet i 

tidiga åldrar kan påverka hur eleverna presterar i skolan. Intensiv och strukturerad fysisk 

aktivitet tycks vara särskilt relevant för utvecklingen av arbetsminnet hos unga. Tidigt 

stillasittande beteende har också visats vara negativt för den kognitiva mognaden hos pojkar 

(19).  

Enligt författare Fritz är det inte sannolikt att ökad tid för skolidrott kommer minska 

skolprestationen, även när andra skolämnen får mindre tid. Att bryta stillasittandet under 

lektioner kan vara förenat med positiva effekter på kognitiva funktioner. Fysisk aktivitet i 

klassrummen verkar inte ha några negativa effekter på skolprestationen. Evidensen antyder 

att skolpersonal kan utveckla eller fortsätta skolbaserade sportprogram utan oro för att detta 

skulle ha en negativ inverkan på elevers skolprestation. Fysisk aktivitet tycks vara antingen 

positivt relaterat till skolprestationen eller så kan man inte visa något samband. Mönstret att 

relationerna är positiva eller att inga samband finns, tillsammans med bristen på negativa 

relationer, föreslår att tillsatt fysisk aktivitet i skolan kan förbättra och försämrar inte 

skolprestationen (20).  

En svensk studie har visat att ökad fysisk aktivitet har höjt betygen och behörighetsgraden till 

gymnasium för pojkar. Betygen ökade 13,3 procentenheter. En ökning av behörighetsgraden 

på 7,3 procentenheter har en klinisk signifikans, speciellt då behörighetsgraden hos svenska 

elever generellt sjönk under samma period. Ingen skillnad kunde i studien ses hos flickor, 

men de hade redan ett medel av 74,8 % av maxbetyget och 95,0 % behörighetsgrad, betydligt 

högre än pojkarna. Därför var deras potential att höja sig troligtvis lägre än för pojkarna. 

Studien visade att daglig skolbaserad fysisk aktivitet i nio år förbättrade skolprestationen hos 

pojkar, men inte hos flickor (21).  
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1.3 Samarbete i skolan 
Flera faktorer kan ligga till grund för framgångar inom skolan, så som terapeutisk kompetens, 

lagdynamik och distriktsstöd. För fysioterapeuter (FT) som arbetar inom skolan anses olika 

områden viktiga enligt Holt et al. Ett av områdena som lyfts i författarnas studie är att sträva 

efter att möta elevernas skolbaserade behov via fysioterapi. Det har visat sig svårt i många 

fall då arbetsbelastningen är hög. FT i studien hinner inte träffa alla elever utan tar hjälp av 

andra terapeuter utanför skolan för att hjälpa eleverna med deras behov. De fysiska miljöerna 

har visats sig påverka framkomligheten och tillgängligheten för att kunna tillmötesgå 

elevernas olika behov (22).  

Skolhälsovården i Norge arbetar för att främja hälsa. På alla skolor finns skolsköterskor, men 

allt fler kommuner använder också resurser för att inkludera FT i den interprofessionella 

skolhälsovården. FT bör ingå i ett team som arbetar med långsiktiga åtgärder på systemnivå, 

till exempel ökad fysisk aktivitet på skoldagen. Exempel på uppgifter som FT utför på skolan 

är samarbete med lärarna för att stödja elevernas rörelseglädje, delta i att undervisa relevanta 

ämnen, utvärdera elevens motorfunktion, ge råd om att anpassa arbetsmiljön till studenterna 

samt ge råd om förvärv av utrustning och hjälpmedel (23).  

Teamarbete är ett annat område som forskning har visat kan gynna arbetet positivt för 

eleverna. Det är team av skolanställda, föräldrar och förmedlande tjänstemän som 

tillsammans kan hjälpas åt (22). Engagemang från både föräldrar och skolpersonal bör öka 

enligt en studie för att minska stillasittande beteende och öka fysisk aktivitet hos elever (24).  

2 Syfte 
Syftet med denna uppsats var att kartlägga attityden till elevers fysiska aktivitetsvanor hos en 

grupp anställda vid skolor i Sverige och i Norge med-, med koppling till- och utan FT på 

skolan. 

Ytterligare ett syfte med uppsatsen var att undersöka om det finns skillnader avseende 

attityden till elevers fysiska aktivitetsvanor mellan anställda vid de olika skolorna i den 

undersökta gruppen. 

3 Frågeställningar 
Uppsatsen utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Vad är de skolanställdas attityd, i den undersökta gruppen, till elevernas fysiska 

aktivitetsvanor? 

• Ser attityden till elevers fysiska aktivitetsvanor, i den undersökta gruppen, olika ut på 

skolorna med-, med koppling till- respektive utan anställd FT på skolan? 

• Finns det skillnader mellan Sverige och Norge, i den undersökta gruppen, vad gäller 

de skolanställdas syn på elevers fysiska aktivitetsvanor? 

4 Metod 

4.1 Undersökningsgrupp och urval 
Undersökningsgruppen bestod av anställda vid fyra skolor, två norska och två svenska. En av 

det norska skolorna hade en FT på skolan, den andra hade en FT kopplad till skolan. De 

svenska skolorna hade ingen FT. Enkäten var öppen för alla yrkeskategorier som var 

anställda av skolan. Inklusionskriterierna för att delta i studien var att anställningen på skolan 
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skulle ha pågått i minst sex månader och att anställningsgraden var minst 50 %. Dessutom 

skulle deltagarna vara myndiga. Om god språkförståelse saknades, i skrift, för respektive 

lands huvudspråk var detta ett exklusionskriterie.  

Enkäten skickades totalt ut till 159 respondenter. Sammanlagt 83 stycken svarade på enkäten. 

Sju svar exkluderades då de inte uppfyllde inklusionskriterierna, därmed återstod 76 

enkätsvar. Det innebär en total svarsfrekvens på 48 %. 

4.2 Mätinstrument 
Mätinstrumentet var en nätbaserad enkät som ställde frågor om de anställdas attityd till 

elevers fysiska aktivitetsvanor. Enkätverktyget Sunet Survey användes. Enkäten 

konstruerades och sammanställdes av författarna med stöd av handledaren. Vid utformningen 

av enkäten granskade författarna frågorna så att de svarade mot syftet. För att minska risken 

för missförstånd användes inget bildspråk. Ledande frågor undveks för att undgå response 

bias, frågorna ställdes neutralt för att inte få vinklade svar. Öppna frågor undveks, istället 

användes frågor som svarade till syftet. Majoriteten av frågorna hade fasta svarsalternativ. På 

de frågor som inte hade det fick respondenterna fylla i en siffra själv.  

Respondenterna fick endast välja ett av svarsalternativen, de var heltäckande så 

respondenterna kunde svara sanningsenligt. Enkäten bestod av två delar, en för deltagarens 

bakgrundsdata och ett enkätformulär för att besvara studiens syfte. I bakgrundsfrågorna 

efterfrågades bland annat den anställdes yrkestillhörighet, anställningsgrad och antal 

anställningsår genom sju frågor. Fördjupningsfrågorna efterfrågade den anställdes attityd till 

olika påståenden. Attitydfrågorna delades upp i tre separata frågor med påståenden, som 

behandlade olika teman för att underlätta för respondenterna när enkäten besvarades. 

Uppdelningen gav enkäten en mer följsam layout. Den första attitydfrågan behandlade den 

allmänna synen på elevers fysiska aktivitetsnivå till exempel Elevers aktivitetsnivå under 

skoldagen är viktigt. Den andra attitydfrågan behandlade de anställdas attityd till elevers 

aktivitetsvanor under olika delar av skoldagen: lektioner, idrottslektioner och raster. Ett 

exempel på detta är påståendet Elever har tillräckligt mycket skolidrott. Den tredje 

attitydfrågan behandlade hur de anställda ansåg att de har kompetens och stöd att påverka 

elevers fysiska aktivitetsvanor, till exempel Jag kan påverka elevers aktivitetsnivå.  

Svarsalternativen till påståendena var en sexgradig skala där 1 = Stämmer inte alls och 6 = 

Stämmer helt. Respondenterna kunde även välja svarsalternativet vet ej på attitydfrågorna. 

Språkanvändningen i enkäten var enkel och lättförståelig för deltagarna den riktade sig till, 

inget medicinskt fackspråk användes. Enkäten presenteras i Bilaga 1. En person som 

ursprungligen är från Norge, men varit bosatt i Sverige en lång tid, hjälpte till med 

översättningen av enkäten från svenska till norska. Den norska översättningen av enkäten 

presenteras i Bilaga 2. 

Innan publicering av enkäten, skickades en provenkäten ut till fem personer med koppling till 

skolvärlden för att testa validitet och förståelse. Vissa justeringar genomfördes av författarna 

efter testpersonernas synpunkter och kommentarer. Kommentarerna från deltagarna på 

provenkäten gavs i skrift via mailkontakt och över telefon.  
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4.3 Genomförande  
Fyra skolor deltog i studien, två norska och två svenska. De delades in i tre kategorier: med-, 

med koppling till- och utan FT på skolan. Skolorna valdes ut utifrån skolnivå, grundskolor 

efterfrågades.  

Via kontakter i fack- och professionsförbundet Fysioterapeuterna upptogs kontakt med FT 

som arbetade inom skolan, både i Sverige och Norge. I Sverige fanns endast två kommuner 

som hade någon form av koppling till FT inom skolans verksamhet. Efter kontakt med 

rektorerna på de berörda skolorna avböjde de deltagande i studien, av olika anledningar. I 

Norge upptogs kontakten med en FT som hjälpte till med kontaktuppgifter till rektorn på 

skolan där hon arbetade. Författarna besökte den skolan och gick med FT en arbetsdag. Den 

andra skolan i Norge, som hade en FT kopplad till sig, valdes ut utifrån geografiska 

preferenser och tips från FT som besöktes. Då författarna endast hade tid att besöka ett 

mindre område i Norge valdes de norska skolorna utifrån detta. Det efterfrågades likvärdig 

mängd material från alla kategorier och då de svenska skolorna hade färre anställda än de 

norska inkluderades två skolor från Sverige utan FT. Valet av de svenska skolorna gjordes 

utifrån vilka rektorer som svarade på författarnas försök till kontakt. Många skolor svarade 

inte på författarnas försök till kontakt och många medgav att studien lät intressant men att 

skolan av olika anledningar inte kunde delta i studien. 

På varje deltagande skola hölls kontakten genom respektive kontaktperson, som var en 

person med tillgång till de anställdas kontaktuppgifter men som inte hade insyn i vilka som 

valde att svara på enkäten. Det var endast författarna som kunde se antalet svar som kommit 

in. Författarna höll kontakten via telefon och mail med kontaktpersonen. Separata länkar 

skickades till de fyra skolorna. Ett påminnelsemail skickades ut efter cirka en vecka för att 

öka svarsfrekvensen och respondenterna hade totalt cirka två veckor på sig att svara på 

enkäten. Kontaktpersonen meddelade författarna hur många som fått länken till enkäten 

utskickad till sig. Utifrån detta har svarsfrekvensen av enkätsvaren beräknats. 

4.4 Statistisk metod 
Resultaten från enkäterna exporterades från Sunet Survey till statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics version 24. Deskriptiv statistik användes för att sammanställa resultaten. Som 

centralmått används medelvärde och standardavvikelse används som spridningsmått. För att 

jämföra attityden till påståendena delades skolorna in i tre kategorier: med-, kopplad till- och 

utan FT. För att jämföra mellan länderna sammanställdes data från Sverige och Norge, där 

skolan med FT och skolan kopplad till FT representerar de norska svaren och skolorna utan 

FT representerar de svenska svaren.  

4.5 Etiska överväganden 
Innan respondenterna svarade på enkäten fick de tydlig information om enkäten genom att 

bakgrund och syfte förklarades kortfattat i deltagarinformationen som presenteras på svenska 

i Bilaga 3 och på norska i Bilaga 4. Respondenterna informerades om att deltagandet var 

frivilligt och om någon inte ville delta behövdes ingen förklaring till varför. Det gick att när 

som helst avbryta enkäten. Först när respondenten tryckt på "skicka nu" kunde författarna se 

deras svar. Enkäten fylldes i anonymt och allt material som samlades in var bara tillgängligt 

för författarna och presenteras på gruppnivå. Undersökningen var en kvantitativ enkätstudie 

med tvärsnittsdesign som var utformad med flervalsfrågor och endast uppgifter som var 

relevanta för uppsatsen efterfrågades. För att bevara respondenternas anonymitet hade 

författarna en kontaktperson på varje skola. 
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5 Resultat 

5.1 Bakgrundsfrågor 
De tillfrågade var mellan 25 och 66 år med en medelålder på 44,8 år (SD = 11,07). De hade 

arbetat på skolan i upp till 25 år, m = 10,9 (SD = 8,41). Majoriteten av respondenterna var 

lärare (N = 57, 75 %). Resterande respondenter var fritids-/specialpedagoger (N = 9, 11,8 %), 

administrativ personal (N = 5, 6,6 %) och annan yrkestillhörighet (N = 5, 6,6 %). De flesta 

respondenterna hade en anställningsgrad på över 75 % (N = 67, 88,2 %). Av de skolanställda 

var det 75 % som träffade eleverna minst 20 timmar per vecka (N = 57). Av respondenterna 

var det 40,8 % som hade arbetet i skolans värld i minst 20 år (N = 31). 

5.2 Attitydfrågor 

5.2.1 De skolanställdas attityd 

Medelvärdet på påståendena Elevers aktivitetsnivå under skoldagen är viktigt och Eleverna 

har möjlighet att röra på sig under rasterna var instämmande på alla skolor, de skolanställda 

ansåg att påståendet stämde i hög grad. De ansåg inte att Elevers behov av fysisk aktivitet 

täcks av idrotten och att Jag får stöd från elevhälsan att påverka elevers aktivitetsnivå, dessa 

påståenden hade ett lågt instämmande. Två påståenden, Elever sitter still för mycket och Jag 

kan påverka elevers aktivitetsnivå, hade snarlika medelvärden på alla skolor. 

5.2.2 Skolornas olika grad av instämmande 

Det finns skillnader i instämmande till de olika påståendena mellan skolorna med olika grad 

av FT på skolan. Skolan med FT angav i högre grad ett instämmande till tre påståenden än 

skolorna utan FT gjorde. Dessa tre var Elevers aktivitetsnivå är en viktig fråga på min skola, 

Skolan arbetar med att förändra elevers fysiska aktivitetsnivå och Jag får stöd av 

skolledningen att påverka elevers aktivitetsnivå. Skillnaden i medelvärdet mellan dessa var 

mellan 0,6–1,6.  

5.2.3 Ländernas olika grad av instämmande  

Det fanns även skillnader i skolornas instämmande till påståendena mellan länderna. De 

norska skolorna instämde i högre grad på påståendena att Elever har tillräckligt mycket 

skolidrott och Eleverna rör sig tillräckligt på skolidrotten. De norska skolorna angav även i 

högre grad att Eleverna rör på sig under rasterna och att Jag besitter tillräcklig kompetens 

för att påverka elevers aktivitetsnivå. De svenska skolorna angav i högre grad att Eleverna 

har möjlighet att bryta sitt stillasittande under lektionstid och Eleverna bryter sitt 

stillasittande under lektionstid. Alla attitydfrågor presenteras i tabell 1.  
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6 Diskussion  
Som tidigare presenterats är syftet med studien att kartlägga och jämföra en grupp 

skolanställdas attityder till elevers fysiska aktivitetsvanor på skola med FT, FT kopplad till 

skola och skolor utan FT i Sverige och Norge. Resultaten visar att på skolan med FT är 

elevers aktivitetsnivå viktig och skolan arbetar med frågan. Både anställda och elever får 

hjälp och stöd av skolan att påverka elevens aktivitetsnivå. De norska skolorna, med FT inom 

skolan, uppgav att eleverna rör på sig tillräckligt under rasterna och idrotten medan de 

svenska skolorna svarade att eleverna i större utsträckning bryter sitt stillasittande under 

lektionstid.  

En svårighet med att jämföra studien med tidigare forskning är att ingen attitydbaserad 

enkätstudie gjorts hos skolanställda angående elevers fysiska aktivitetsnivå tidigare, till 

författarnas vetskap.  

6.1 Resultatdiskussion  
Resultatet visar att vissa påståenden utmärker sig från övriga påståenden. Dessa påståenden 

kommer därför betonas särskilt i diskussionen. De flesta påståendena som jämförs mellan 

skolor och länder i den undersökta gruppen har en mycket liten skillnad, medelvärdet skiljer 

sig mellan 0,4–1,6. Detta är i sig ett intressant fynd som visar att attityden är relativ lik 

mellan de undersökta grupperna.  

Överlag är det en skillnad i spridning, SD, på svarsalternativen på påståendena (SD = 0,30–

1,89). På majoriteten av påståendena finns det någon som svarat det lägsta alternativet och 

någon som svarat det högsta alternativet. Det skulle kunna finnas flera möjliga anledningar 

till detta. Till exempel kan det bero på att de anställdas attityd är så olika. Det skulle också 

kunna bero på att någon, från varje skola, missförstått instruktionen med vilken siffra som 

stämmer inte alls och vilken som stämmer helt.  
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6.1.1 De skolanställdas attityd 

Överlag visar resultatet en hög grad av instämmande avseende påståendet Elevers 

aktivitetsnivå under skoldagen är viktigt. På skolan med FT är det lägsta svarsalternativet en 

fyra, det vill säga en låg SD. Detta visar att de anställda vid skolan med FT instämmer i 

mycket hög grad till påståendet. Alla skolor visar en hög och likartad instämmande attityd på 

påståendet Jag kan påverka elevers aktivitetsnivå. Det tyder på att de anställda känner tilltro 

till sin egen förmåga. Kombinationen av de två påståenden är en bra förutsättning för att 

möjliggöra en förändring av elevers fysiska aktivitetsnivå, frågan är viktig och jag kan 

påverka. 

SD är generellt sett låg på påståendet Elever har möjlighet att röra på sig under rasterna på 

alla skolor, vilket indikerar att attityderna är förhållandevis samstämmiga. Medelvärdet är 

högt vilket visar att de i hög grad instämmer till påståendet. Detta medför en möjlighet till att 

öka elevers hälsorelaterade livskvalitet i enlighet med vad Wu et al. och vad Strong et al. tar 

upp i sina artiklar (1, 9).  

Påståendet Elevers behov av fysisk aktivitet täcks av idrotten visar ett resultat på lågt 

instämmande bland de anställda på alla skolor. Dessutom var det på skolan med FT enbart 13 

respondenter som svarade. Anledningen till det låga instämmandet kan vara att många av de 

anställda inte har insyn i hur mycket eleverna rör på sig under skolidrotten. Eller så är det ett 

konstaterande, genom de anställdas attityd, att den fysiska aktivitet som eleverna utför på 

skolidrotten inte täcker deras totala behov.  

Resultaten för alla skolor visar ett lågt instämmande till att Jag får stöd från elevhälsan att 

påverka elevers aktivitetsnivå. I Kompetensbeskrivning för skolsköterskor inom elevhälsans 

medicinska insats, EMI, står det att elevhälsan bland annat ska arbeta med samverkan med 

rektor och lärare för att upptäcka elever som är i behov av stöd (25). Inom elevhälsan i 

Sverige finns många yrkeskategorier med viktig kompetens för elevens utveckling men ingen 

yrkeskategori arbetar specifikt med aktivitetsnivån hos elever. Detta kan vara en förklaring 

till att de anställda vid de svenska skolorna inte upplever att de får stöd från elevhälsan. Inom 

elevhälsan i Norge finns det FT representerade. Detta till trots är instämmandet lågt till att de 

anställda får stöd från elevhälsan vilket kan vara en indikator till att arbetet med elevers 

fysiska aktivitet är ett område det behöver arbetas tydligare med. 

6.1.2 Skolornas olika grad av instämmande 

De största skillnaderna mellan skolorna rör tre påståenden som handlar om skolans roll i 

frågan om elevers fysiska aktivitetsvanor. I resultaten är det störst skillnad i svaren mellan 

skolorna utan FT och skolan med FT. Skolan med FT kopplad till skolan ligger för det mesta 

mellan de andra skolornas svar. Med tanke på denna studie är detta ett intressant fynd. Det 

kan tyda på att skolan med FT generellt sett har en annan attityd. Men det kan också bero på 

kulturskillnader i landet och mellan länder. I påståendet Jag får stöd från skolledningen att 

påverka elevernas aktivitetsnivå är det en relativt stor skillnad mellan skolorna. Där skolan 

med FT anser att de får mest stöd från skolledningen och skolorna utan FT anser att de får 

minst stöd från skolledningen. En förklaring till att skolan med FT i större utsträckning 

uttryckte att skolan var engagerad i arbetet med elevers fysiska aktivitetsnivå kan vara det 

arbete som FT utför på skolan. Under besöket i Norge undervisade en FT författarna om det 

fysioterapeutiska arbetet i den norska grundskolan. FT beskrev hur de arbetar med motorisk 

utveckling genom att observera alla elever redan under förskoleåldern och träna de barn som 

har behov av att utveckla grov- och finmotorik. I grundskolan undervisas det i ergonomi, 

temadagar hålls med olika hälsofokus, individuell undersökning och behandling erbjuds samt 

vid behov tillhandahålls stöd på idrottslektioner.  
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6.1.3 Ländernas olika grad av instämmande 

De största skillnaderna mellan de norska och de svenska skolorna i studien märks i attityden 

kring elevers fysiska aktivitet på skolidrotten och raster samt elevers stillasittande på 

lektioner. Resultatet visar att de norska skolorna instämmer till påståendena i högre grad än 

de svenska att Elever har tillräckligt mycket skolidrott och Eleverna rör sig tillräckligt på 

skolidrotten samt Eleverna rör på sig under rasterna. Program for International Student 

Assessment (PISA) -rapporten från 2015 mäter 15-åringars kunskaper i matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse. Den visar att svenska elevers skolresultat har försämrats 

både över tid och i jämförelse med andra länder, bland annat Norge. Detta är en komplex 

fråga med många möjliga orsaksmekanismer. En möjlig förklaringsmodell som presenteras i 

rapporten är att fysiskt aktiva elever rapporterar högre nivåer av välbefinnande i sina liv. En 

effektiv undervisning i idrott och hälsa kan få elever att värdesätta fysisk aktivitet utanför 

skolan och fostra färdigheter i interaktion samt främja psykisk hälsa (26).  

De norska skolorna har angett högre instämmande på påståendet Jag besitter tillräcklig 

kompetens för att påverka elevers aktivitetsnivå. En förklaring kan vara att det norska 

skolsystemet involverar FT som kan ge de anställda kompetensutveckling. I Norge arbetar FT 

tillsammans med skolsköterskan för att bidra till ett systematiskt samarbete med skolan om 

fysisk aktivitet (27). En annan förklaring kan vara kulturella skillnader mellan länderna.  

De svenska skolorna angav i högre grad än de norska att Eleverna har möjlighet att bryta sitt 

stillasittande under lektionstid och Eleverna bryter sitt stillasittande under lektionstid. Störst 

skillnad sågs mellan skolan med och skolorna utan FT. Detta är ett oväntat fynd, då en 

rapport från Nordiska Ministerrådet visat att svenska barn är mest stillasittande i Norden. 

Nästan 70 % når inte upp till WHO:s rekommendationer (11). När rapporten kom ut 

uppmärksammades den i många svenska tidningar, detta kan vara en förklaring till att man 

som skolanställd i Sverige fått upp ögonen för problemet och därigenom möjliggjort för 

elever att bryta sitt stillasittande under lektionstid i högre grad än i Norge, där inaktiviteten 

uppmätts till 59,8 % (11). Dock är hela den undersökta gruppen överens om att eleverna sitter 

still för mycket, m = 4,0. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoden som användes valdes för att kunna kartlägga och jämföra attityder mellan olika 

grupper. Respondenterna har förmodligen olika tankar kring vad som är en lämplig 

aktivitetsnivå och förmodligen är elevernas aktivitetsnivå olika på de undersökta skolorna. 

Anledningarna till de olika attityderna kan vara många till exempel närvaron av en FT, 

geografiska och kulturella skillnader med mera. Detta kan ha påverkat respondenternas 

attityd i olika riktningar. Det är viktigt att ta hänsyn till att det är de skolanställdas attityd som 

efterfrågats och inte den faktiska aktivitetsnivån som undersökts.  

Genomförandet av studien visade sig vara problematisk i vissa avseenden. Att komma i 

kontakt med skolor och få svar på enkäten visade sig i vissa fall vara svårt. Många skolor vars 

rektorer kontaktades hade andra enkäter ute till sina anställda eller meddelade att de av andra 

orsaker inte hade tid att besvara enkäten. Vissa skolor svarade varken på mail eller telefon. 

Det var också tidskrävande att hålla kontakt via mail. Alla som arbetade på skolorna är inte 

anställda av skolan direkt, utan viss personal är inhyrd via fristående företag, till exempel 

lokalvårdare. Det var därför inte möjligt att nå ut med enkäten till alla yrkeskategorier. Detta 

ses i bakgrundsfrågorna där majoriteten av respondenterna är lärare.  

Att koda och belysa data från enkäterna var enkelt då den exporterades från Sunet Survey till 

SPSS där den sedan bearbetades. Anledningen till att författarna valde att använda 
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medelvärde som centralmått, istället för medianvärde, är för att det i formuleringen av 

enkätfrågorna inte fanns möjlighet för några extremvärden. De svarsalternativ som gick att 

välja var en siffra på en sexgradig skala, 1–6. Ett medelvärde ger även decimaler som visar på 

skillnader, även när skillnaderna är små. Därför presenteras medelvärde och 

standardavvikelsen, inte median och kvartiler, i resultatet. Skillnaderna i medelvärdena är 

små och kan inte generaliseras, dock finns vissa skillnader att belysa och diskutera.  

6.2.1 Mätinstrument 

Att mäta attityder är svårt då de inte går att observera. Det är personens inställning till något. 

De finns endast inom en individ och endast individen själv kan bekräfta giltigheten i svaren. 

En annan svårighet är att kopplingen till beteende ofta är svag. Detta kan till exempel bero på 

att attityden är på en abstrakt nivå men inte är giltig på en konkret nivå, där kan finnas 

konflikter som ibland kräver kompromisser. Attityden kan vara abstrakt medan verkligheten 

är konkret (28). För att undvika en för abstrakt fråga om attityd konkretiserades frågorna och 

specificerades i enkäten. Frågorna ställdes om vardagssituationer på respondenternas 

arbetsplats. Frågorna testades innan utskick och alternativet vet ej fanns på alla attitydfrågor 

för att undvika att de anställda svarade på frågor de inte hade en åsikt om. För att göra 

frågorna heltäckande användes flera frågor med olika specificeringar för att täcka in fler 

aspekter och göra mätningen mer rättvis. En skala från 1–6 användes också för att ge 

respondenterna större möjlighet att välja ett svarsalternativ som passade deras attityd, istället 

för ja/nej eller liknande. 

Då originalenkäten skapades av författarna själva har den inte genomgått någon reliabilitets- 

eller validitetstestning. Enkäten skapades på svenska och översattes sedan till norska. Detta 

gjordes av ekonomiska och tidsmässiga skäl privat och har därför heller inte reliabilitets- eller 

validitetstestats. Detta är en begränsning av mätinstrumentet. Dock svarar enkäten till 

författarnas syfte och frågeställningar, den har genomarbetats tillsammans med handledaren 

och en provenkät skickades ut innan enkäten skickades till respondenterna. Dessa styrkor 

stärker studiens validitet. De tre frågorna med olika teman som bygger upp attitydfrågorna i 

enkäten konstruerades för att underlätta för respondenterna att besvara påståendena. Istället 

för att få 17 påståenden på rad delades de upp i sex, sju respektive fyra påståenden i de tre 

frågorna.  

Fördelarna med att använda en nätbaserad enkät är många. Det möjliggjorde för författarna 

att inte besöka alla deltagande skolor, då detta inte var önskvärt av alla. Den geografiska 

spridningen som uppnåddes innebär en ökad mångfald bland respondenterna. Dessutom 

kunde anonymiteten garanteras då författarna aldrig mötte respondenterna eller hade 

kontaktuppgifter till dem. Det fanns ingen övre begränsning till hur många som kunde 

tillfrågas att delta och svaren skickades enkelt in med ett knapptryck. 

6.3 Fortsatt forskning 
Mer forskning krävs på området. Denna studie har endast tittat på en utvald grupp och använt 

deskriptiv statistik. Man kan med resultatet inte uttala sig om populationen. Det hade varit av 

intresse att se om de anställdas attityd till elevers fysiska aktivitetsnivå och elevernas 

uppmätta fysiska aktivitetsnivå överensstämmer. Att kunna uttala sig om populationen i stort 

hade också gett en mer samlad bild av den generella attityden.  

Det hade varit intressant att kunna ta del av mer forskning på om en FT på skolan eller 

kopplad till elevhälsan hade kunnat främja barns fysisk aktivitet och minskat stillasittande 

beteende. Preventivt arbete är svårt att mäta och kräver stora och långsiktiga studier. 
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7 Klinisk relevans 
Resultatet från denna studie indikerar att skolor med FT ger en större möjlighet att kunna 

påverka elevers aktivitetsvanor. På så sätt kan förhållandet mellan fysisk aktivitet och 

stillasittande beteende förbättras, genom att öka elevers fysisk aktivitet och minska elevernas 

stillasittande beteende. I skollagen (2010:800) 2 kap § 25 står det att ”Elevhälsan ska främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande” (29). Detta är något som FT tydligt och konkret kan 

arbeta med. 

8 Slutsats  
De skolanställdas attityd som är kartlagd visar på skillnader både när det gäller attityden 

mellan länder och mellan skolor med olika grad av FT närvarande. Elevers aktivitetsnivå 

under skoldagen är viktig för alla skolor i den undersökta gruppen. Attityden var i högre grad 

instämmande till elevers fysiska aktivitetsvanor och arbetet kring ämnet på den skolan med 

FT än de skolorna med mindre grad av FT närvarande. Detta kan tyda på att FT i skolan kan 

vara en önskad tillgång för att påverka elevers fysiska aktivitetsnivå. 
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Bilaga 3 – Deltagarinformation 
 

INFORMATIONSBREV TILL 

STUDIEDELTAGARE 

  

  

DATUM 

  

 

 

Skolanställdas attityd till elevers fysiska aktivitetsvanor i Sverige och Norge på 

skolor med och utan fysioterapeut  
  

 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående enkätstudie.  

  

I Norge är många fysioterapeuter (FT) verksamma i skolan medan Sverige har få FT inom 

skolvärlden. Syftet med enkätstudien är att kartlägga attityden till elevers fysiska aktivitetsvanor hos 

en grupp anställda vid två skolor i Sverige och två i Norge, med respektive utan anställd FT kopplad 

till skolan.  

  

Studien genomförs med hjälp av en nätbaserad enkät. Om Du accepterar att delta ber vi Dig att 

besvara frågorna via bifogad länk så fullständigt som möjligt senast den DATUM. När Du trycker på 

“skicka nu” i slutet av enkäten visar Du ditt samtycke till villkoren att delta.  

   

Ditt deltagande är helt frivilligt och vill Du inte medverka behöver Du inte förklara varför.  

Du besvarar frågorna fullständigt anonymt, d.v.s. ingen kommer att kunna veta att det är du som 

besvarat dem. Alla resultat kommer presenteras på gruppnivå.  

  

Allt material förvars oåtkomligt för oberörda parter och kartläggningen av resultatet kommer 

publiceras i ovan nämnda kandidatuppsats. Studien ingår som examensarbete på 

fysioterapeutprogrammet på Lunds universitet.  

  

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  

  

 

Med vänlig hälsning  

  

Freja Albertsson  Andrea Lindblom  Handledare 

Student vid   Student vid   Frida Eek, Leg Sjg, Docent  

Fysioterapeutprogrammet Fysioterapeutprogrammet Tfn: (+46) (0)46 222 99 12  

fr0876al-s@student.lu.se an1300li-s@student.lu.se frida.eek@med.lu.se        

__________________________________________________________________________  

Postadress: Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, Box 157, 221 00 Lund. 

Besöksadress: Baravägen 3, Lund. Telefon: (+46) (0)46-222 99 12.  

 



 

 

Bilaga 4 – Deltakelse informasjon 
 

INFORMASJONSBREV TIL  

STUDIEDELTAKERE   

  

  

DATUM 

  

 

 

 

Norske og svenske skoleansattes holdninger til elevers fysiske aktivitetsvaner 

på skoler med og uten fysioterapauter  
 

 

Du bes om å delta i ovenstående spørreundersøkelse.  

 

I Norge er det mange fysioterapauter (FT) i skolen, mens det i Sverige er få FT i skolen. Formålet 

med spørreundersøkelsen er å kartlegge holdningen til elevers fysiske aktivitetsvaner hos en gruppe 

ansatte ved to skoler i Norge og to skoler i Sverige som har, hhv ikke har, en FT koblet til skolen.   

 

Studien gjennomføres med hjelp av en nettbasert undersøkelse. Dersom du kan delta ber vi deg om 

besvare spørsmålene i vedlagte lenke så fullstendig som mulig senest DATUM. Når du trykker på 

“send nå” sist i spørreskjemaet godkjenner du også deltakervilkårene.  

 

Deltakervilkår 

Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen og du trenger ikke gi noen forklaring dersom du velger 

ikke å delta. Spørsmålene besvares anonymt og det vil ikke være mulig å spore svarene tilbake til deg. 

Alle resultat vil bli presentert på gruppenivå.  

 

Alt materiale oppbevares utilgjengelig for utenforstående og kartleggingen av resultatene vil bli 

publisert i nevnte bacheloroppgave. Studien er en del av bachelorgraden ved fysioterapiutdannelsen 

ved Lunds universitet.  

 

 

Dersom du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer, kontakt gjerne oss eller vår veileder.  

 

 

Med vennlig hilsen  

  

Freja Albertsson  Andrea Lindblom  Veileder 

Student ved   Student ved   Frida Eek, Leg Sjg, Docent  

Fysioterapiutdannelsen  Fysioterapiutdannelsen  Tfn: (+46) (0)46 222 99 12  

fr0876al-s@student.lu.se an1300li-s@student.lu.se frida.eek@med.lu.se        

__________________________________________________________________________  

Postadresse: Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, Box 157, 221 00 Lund. 

Besöksadresse: Baravägen 3, Lund. Telefon: (+46) (0)46-222 99 12.  

 
 


