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ABSTRACT 

Background: Overweight and obesity in children is according to the World Health 

Organization (WHO) a growing problem and a threat to public health in many countries in the 

world. It is important at an early age fight overweight and obesity. The school nurse as part of 

school health should work with health promotion and preventive. 

Aim: The aim of the study is to describe the school nurse's experiences of health promotion 

and preventive work with overweight and obese children between the ages of 6-12 years. 

Method: A qualitative interview study with descriptive design with eight school nurse's in 

eight different schools. The interviews were analyzed by qualitative content analysis. 

Results: The analyzed material is in the results compiled into five categories and ten 

subcategories. Category To work with health promotion and prevention describes health visits 

and what school nurses do when they detect overweight or obesity in a student. It also 

describes the student, the parents and the school nurse's various parts and responsibility in the 

process of change. In the category Face opposition describes the school nurse's different 

experiences of resistance such as lack of motivation and negative reactions from students and 

parents. In the category Lacking of support, knowledge and time describes the school nurse's 

lack of cooperation and understanding of other staff within the school and lack of time. In the 

category Being able to collaborate with the family describes school nurse's about the use of 

Motivational interviewing (MI). In the category To cooperate with other professions 

highlights school nurses experience in partnering with health care and other staff within the 

school. 

Conclusion: Work health prevention and health promotion are included in the school nurse's 

competence. The results show that school nurses need to have more time for health prevention 

and health promotion work with students with overweight and obesity. To motivate students 

and parents to lifestyle changes can be difficult and require much time for the school nurse. 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är enligt världshälsoorganisationen (WHO) ett 

växande problem och hot mot folkhälsan i flera länder i världen. Det är viktigt att i tidig ålder 

motverka övervikt och fetma och skolsköterskan som en del av elevhälsan ska arbeta 

hälsofrämjande och förbyggande.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva skolsköterskans erfarenheter av hälsofrämjande och 

förebyggande arbete med elever med övervikt och fetma i åldrarna 6-12 år.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design med åtta skolsköterskor på åtta 

olika skolor. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Det analyserade materialet har i resultatet sammanställts i fem kategorier och tio 

subkategorier. I kategorin Att arbeta hälsofrämjande och hälsoförebyggande beskriver 

hälsobesöken och vad skolsköterskan gör när de upptäcker övervikt eller fetma hos en elev. 

Där beskrivs även elevens, föräldrarnas och skolsköterskans olika delar och ansvar i 

förändringsprocessen. I kategorin Att möta motstånd skildras skolsköterskans olika 

erfarenheter av motstånd som bristande motivation och negativa reaktioner från elever och 

föräldrar. I kategorin Att sakna stöd, kunskap och tid berättar skolsköterskorna om bristande 

samarbete och bristande förståelse från övrig personal inom skolan samt en önskan om att få 

mer handledning i svåra fall. I kategorin Att kunna samarbeta med familjen berättar 

skolsköterskorna om att använda MI-samtal som metod och en önskan att kunna arbeta mer 

hälsofrämjande och förebyggande. I kategorin Att samarbeta med andra professioner belyser 

skolsköterskornas erfarenheter i att samarbeta med hälsovården och övrig personal inom 

skolan.  

Slutsats: Att arbeta hälsoförebyggande och hälsofrämjande ingår i skolsköterskans 

kompetensutveckling. Resultatet visar att skolsköterskorna behöver få mer tid till 

hälsoförebyggande och hälsofrämjande arbete med elever med övervikt och fetma. 

Skolsköterskornas uppgift är att motivera elever och föräldrar till förändring vilket kan 

upplevas svårt och tidskrävande.  

 

Nyckelord: Barn, fetma, hälsofrämjande, skolsköterska, övervikt.  
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 INLEDNING 

I FN:s barnkonvention om barns rättigheter står att barn har rätt till goda uppväxtvillkor, 

hälso- och sjukvård samt att föräldrarna har det primära ansvaret för barnets uppfostran och 

utveckling (http://www.raddabarnen.se). Barn med övervikt och fetma har under de senaste 

20 åren ökat och är enligt WHO (2010) ett folkhälsoproblem. Idag lever ca 42 miljoner barn i 

världen med övervikt, vilket främst kan ses i utvecklingsländer med låg- och 

medelhöginkomst och i stadsmiljö (http://www.who.int).  Sverige har internationellt sett en 

relativt låg förekomst av övervikt men andelen personer med övervikt har ökat kraftigt de 

senaste tio åren (Bäcklund, Sundelin & Larsson, 2011; Isma, Bramhagen, Alstrom, Östman & 

Dykes, 2012; Socialstyrelsen 2013, a). För att förhindra övervikt och fetma är det viktigt att 

främja goda levnadsvanor, vilket betyder en balans mellan fysisk aktivitet och goda matvanor 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2013). Barn och unga är en viktig målgrupp för hälsofrämjande och 

förebyggande arbete. För att förändra barnens levnadsvanor förutsätts att föräldrarna är 

delaktiga och motiverade till förändring (Socialstyrelsen 2013, b). Skolsköterskan har en unik 

position för att kunna påverka hälsofrämjande åtgärder då yrkesgruppen möter alla barn i 

skolålder och genomför hälsokontroller. (Morrison-Sandberg, Kubik & Johnson, 2011; Steel, 

Wu, Jensen, Pankey & Davis, 2011).  

 

 BAKGRUND 

2.1 Folkhälsopolitik 

WHO definierar övervikt och fetma som ”onormal eller överdriven ansamling av fett som 

utgör en risk för hälsa" (http://www.who.int). Övervikt definieras med BMI >25 och BMI för 

fetma >30. För barn och ungdomar upp till 18 år gäller samma gränsvärden men beräknas 

enligt iso-BMI (bilaga 5) vilket baseras på internationell standard och som anpassas utefter 

ålder och kön (Socialstyrelsen 2013, a, Socialstyrelsen 2013, b, Vårdprogram för Uppsala-

Örebroregionen, 2012). Det internationella kvalitetsregistret för barnobesitas BORIS (Barn 

Obesitas Register i Sverige) startade 2005 med stöd av Socialstyrelsen och Sveriges 

Kommuner och Landsting. Syftet med registret är att på lång sikt följa olika behandlingar av 

fetma. Vilket kan leda till ökad kunskap om vilka behandlingsformer som lämpar sig för barn. 

Målsättningen är att arbeta fram rutiner för både elevhälsan samt för landstingen runt om i 
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Sverige. Enligt BORIS beräknas ca 20 - 25% av barnen i 10-årsåldern vara överviktiga 

(http://www.e-boris.se). 

En förnyad folkhälsopolitik antogs 2008 där det betonas att levnadsvanor grundläggs i barn- 

och ungdomsåren vilket sedan har inverkan på individen i vuxen ålder (Regeringens 

proposition 2007/08:110). Den grundläggande orsaken till övervikt och fetma hos barn är en 

obalans mellan intag och förbrukning av kalorier (http://www.who.int). I en studie från 

livsmedelsverket där de bad 2500 barn i åldrarna 4, 8 och 11år att under 4 dagar skriva en 

matdagbok, upptäcktes att intaget av socker, fett och salt ofta är högre än rekommenderat 

medan fleromättat fett och fibrer ofta är lägre (Enghardt Barbieri, Pearson & Becker, 2003). 

Att ha en stillasittande livsstil är i sig en hälsorisk och en bidragande orsak till barnets 

övervikt (Socialstyrelsen 2013, b). Skolsköterskor beskriver i en studie att kostvanor och 

fysisk inaktivitet kan vara svåra att ändra men även genetiska faktorer har visats påverka 

barnets utvecklig av övervikt (Müllersdorf, Martinson, Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010). 

Övervikt och fetma påverkar barnen både fysisk och psykiskt och det leder även till en ökad 

risk att i vuxen ålder utveckla hjärt-kärl sjukdomar, diabetes typ 2, cancer och osteoporos som 

kan leda till för tidig död. Det är inte ovanligt att dessa barn även har dåligt självförtroende 

och är utsatta för mobbning (http://www.e-boris.se; Isma et al., 2012; Janssen, Craig, Boyce 

& Pickett, 2004; Morrison-Sandberg et al., 2011; Socialstyrelsen 2013,b; http://www.who.int; 

Wright, Newman Gigera, Norris & Suroc, 2013).  

 

2.2. Elevhälsan 

År 2011 kom en ny skollag som ändrade benämningen skolhälsovård till elevhälsan, med en 

samlad kompetens av medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk enhet 

(Skollagen, SFS 2010:800, kap. 2, 25§). Skolsköterskan ingår i elevhälsans medicinska 

insatser EMI, tillsammans med skolläkaren och psykolog. Syftet med en samlad kompetens är 

att öka betoningen på hälsofrämjande och förbyggande arbete samt samverkan mellan de 

olika kompetensområdena (Socialstyrelsen, 2014). Med hälsofrämjande arbete menas 

utbildning i stort inom till exempel kost, fysisk aktivitet och stillasittande livsstil. Med 

förebyggande arbete menas att arbetet riktar sig mot enskilda individer med specifika 

hälsoproblem (Skolverket 2014). Enligt Socialstyrelsen (2013, b) är ”Elevhälsans främsta 

uppdrag att främja hälsa och goda levnadsvanor hos alla barn och ungdomar”.  
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Enligt kompetensbeskrivning för skolsköterskor (2011) regleras skolsköterskans arbete utifrån 

lagar, föreskrifter och riktlinjer. Kompetensbeskrivningen förklarar att skolsköterskan ska 

besitta folkhälsovetenskaplig kompetens vilket innebär att arbeta hälsofrämjande och aktivt 

medverka till elevens välbefinnande (Socialstyrelsens, 2014).  

Skollagen (Skollagen, SFS 2010:800, kap. 2, 27§) slår fast att alla elever ska erbjudas 

hälsobesök minst tre gånger under grundskolan. I hälsobesöket ingår vägning och mätning av 

eleverna och även olika utvecklingskontroller. Då övervikt är ett problem som ökar har det 

tagits fram olika förebyggande åtgärder från socialstyrelsen som exempelvis samtal om 

matvanor, fysisk aktivitet och stillasittande livsstil. Skolsköterskorna ska identifiera elever 

med risk för övervikt och fetma samt erbjuda stöd, läkarkontakt och remiss till specialistvård 

(Socialstyrelsen 2011, 2013, b).  

 

2.3. Skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

2.3.1. Hinder och möjligheter 

Tidigare nationella och internationella studier visar att skolsköterskor upplever olika hinder i 

arbetet med elever med övervikt och fetma. Det framkommer att de främsta orsakerna till att 

inte arbeta med viktrelaterade frågor med elever beror på okunskap hos skolsköterskorna och 

bristande resurser (Morrison-Sandberg et al., 2011, Quelly 2014,a, Quelly 2014,b; Steel et al., 

2011). Orsaken till bristande kompetens kan vara tidsbrist att inte hinna ta del av forskning 

och aktuella rutiner (Steel et al., 2011) och bristande kunskap i att använda motiverande 

samtal (Söderlind, Nordqvist, Angbratt & Nielsen, 2009). Skolsköterskorna i studien av 

Müllersdorf et al. (2010)  beskriver en osäkerhet i arbetet med elever med övervikt och fetma 

men med ökad erfarenhet samt ökad tro på sig själv och sina kunskaper utvecklas deras arbete 

och säkerhet. Skolsköterskorna upplever att de har en bristande kompetens i att ge råd samt att 

ge information om familjen kommer från en annan kultur än sin egen. Detta kan försvåra 

information till föräldrar och det kan vara svårt att mötas och förstå varandra (Isma, et al., 

2012; Magnusson, Kjellgren & Winkvist, 2012; Müllersdorf et al., 2010; Statens 

Folkhälsoinstitutet 2013; Steel et al., 2011; http://www.who.int.; Wright et al., 2013).  

Bristande stöd från övrig personal på skolan i att hantera frågor om kost och fysisk aktivitet 

ses som ett hinder (Müllersdorf et al., 2010; Steel et al., 2011; Wu & Steel, 2011). Medan 

andra skolsköterskor upplever att de har gott stöd från övrig skolpersonal (Morrison-Sandberg 

et al., 2011). Att få handledning och stöd av mer erfarna kollegor anses vara värdefullt. 
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Skolsköterskorna arbetar olika utefter erfarenhet och egna prioriteringar. Studien av 

Müllersdorf et al. (2010) undersöker om en handlingsplan kan hjälpa skolsköterskan i arbetet 

med elever med övervikt och fetma. Handlingsplanen innehåller en informationsbroschyr som 

delas ut till föräldrarna. Att kunna ge föräldrarna adekvat information ger en känsla av 

säkerhet och ökar skolsköterskornas kunskaper. Det är viktigt att handlingsplanens mål är 

lätta att nå och att eleven känner sig bekräftad för att hålla motivationen uppe (ibid).  

Skolsköterskorna beskriver oro för att göra intrång i elevens och familjens privata sfär och för 

att kränka elevens identitet eller väcka känslor som skuld och skam. Skolsköterskorna vill inte 

att eleven pekas ut som överviktig och att eleven inte blir retad eller utsatt för mobbning 

(Morrison-Sandberg et al., 2011; Müllersdorf et al., 2010; Quelly 2014,a; Quelly 2014,b). 

Några skolsköterskor berättar att de frågade eleven och föräldrarna om lov innan information 

ges om kostvanor och fysisk aktivitet för att inte tränga sig på (Høstgaard Bonde, Bentsen & 

Hindhede, 2014; Söderlind et al 2009).  

Att vara informerad om familjens situation före kontakten ger en större förståelse för elevens 

situation (Müllersdorf et al., 2010). Vid bristande motivation hos eleven eller föräldrarna bör 

det övervägas om det är lämpligt att gå vidare eller erbjuda en ny viktmätning med fortsatt 

samtal vid ett senare tillfälle. En del föräldrar vill helt enkelt inte åtgärda barnets övervikt 

eller fetma (Morrison-Sandberg et al., 2011; Müllersdorf et al., 2010; Steel et al., 2011; 

Söderlind et al 2009).  

Skolsköterskorna beskriver att vissa föräldrar har begränsat med tid tillsammans med sina 

barn och har därför inte kontroll på barnets kostintag eller fysiska aktivitet. En del föräldrar 

har inte resurser eller ekonomi att betala för aktiviteter som till exempel ridning (Magnusson 

et al., 2012; Morrison-Sandberg et al., 2011; Steel et al., 2011). 

 

2.3.2. Motiverande samtal som en möjlighet 

Socialstyrelsen beskriver motiverande samtal (motivational interviewing, MI) som ”…en 

samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta 

förändringsprocesser”. Motiverande samtal kommer fortsättningsvis benämnas MI-samtal. 

(https://www.socialstyrelsen.se). Några skolsköterskor beskriver att de använder sig av öppna 

frågor och att de lyssnade och reflekterade när de använder motiverande samtal (Høstgaard et 

al., 2014). Skolsköterskor skattar oftast sin förmåga att utföra hälsoförebyggande åtgärder 

gällande vikt eller motiverandesamtal (MI-samtal) med elever och föräldrar som måttliga 

https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal
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(Müllersdorf et al., 2010; Quelly 2014,b; Wu & Steel, 2011). Trots detta anser flera 

skolsköterskor att MI-samtal som metod är användbar när känsliga ämnen som övervikt och 

fetma diskuteras (Söderlind et al, 2009). MI-samtal anses vara betydelsefull för att nå 

framgång med livsstilsförändringar (Müllersdorf et al., 2010). Då eleven och föräldrarna 

accepterar övervikten eller fetman och om de har kunskap om kost och fysisk aktivitet är MI-

samtal lättare att använda (Söderlind et al., 2009).  

Enligt vårdprogrammet för Uppsala-Örebroregionen (2012) är syftet med MI-samtal att 

föräldrarna och barnet utifrån sin livsstil själva tar ställning till hur den kan förbättras. 

Föräldrarna sätts i centrum och sedan utgår samtalet från deras kunskap och åsikter. Utifrån 

föräldrarnas förutsättningar och vilja sätts mål upp. Målen ska vara små och gärna med delmål 

som sedan följs upp. En del i arbetet att motivera är även att stödja föräldrarna i gränssättning. 

Ju äldre barnen är desto mer involverade blir de och kan själva komma med förslag på 

åtgärder, detta ökar deras motivation att utföra åtgärderna.  

 

2.4. Omvårdnadsteoretisk referensram 

Som omvårdnadsteoretisk referensram till detta arbete valdes Joyce Travelbees teori om 

mellanmänskliga aspekter i omvårdnad. Travelbees omvårdnadsteori bygger på att varje 

människa är unik och oersättlig och hanterar sjukdom och lidande på olika sätt. Hon menade 

att alla människor någon gång i sitt liv kommer att bli sjuka eller möta lidande och att den 

upplevelsen är unik och personlig. Hon förkastade begreppet patient då hon ansåg att det 

ledde till ett ojämlikt förhållande och att vårdaren och den vårdade ska ses som jämlika. 

Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa individen eller familjen för att de ska kunna se en 

mening i upplevelser och genom erfarenheten kunna förebygga sjukdom och hälsa. Hon 

menade att relationen mellan sjuksköterskan och individen spelar stor roll för hur individen 

eller familjen ser på sin sjukdom eller lidande och att det leder till individens utveckling. Det 

är viktigt att ha en god relation mellan sjuksköterskan och individen redan från början då det 

hjälper sjuksköterskan att tillgodose individens och/eller familjens behov. Enligt Travelbees 

teori är kommunikationen mellan sjuksköterskan och individen grundläggande för god vård. 

Travelbee menade att hoppet har en enorm betydelse för att hantera sin sjukdom eller lidande 

på ett tillfredsställande sätt, för om hoppet inte finns så blir individens eller familjens hälsa 

inte bättre (Travelbee, 1971). 
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2.5. Problemformulering 

Övervikt och fetma hos barn är enligt världshälsoorganisationen (WHO) ett växande problem 

och hot mot folkhälsan i flera länder i världen. Socialstyrelsen fick 2010 i uppdrag av 

regeringen att ta fram vägledning för elevhälsan. Enligt vägledningen ska elevhälsan arbeta 

hälsofrämjande och hälsoförebyggande (Socialstyrelsen, 2014). Tidiga åtgärder för att 

förebygga övervikt och fetma anses viktigt då det är lättare att bryta ohälsosamma vanor i 

tidig ålder än för barn i tonåren. Forskning visar att övervikt och fetma påverkar barnen både 

fysisk och psykiskt (Wright et al., 2013, Morrison-Sandberg et al., 2011; Janssen et al., 2004; 

Isma et al., 2012). Skolsköterskorna berättar att det finns rutiner för vad det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet ska innehålla men inte hur det ska utföras av skolsköterskorna. Tid 

och resurser att arbeta hälsofrämjande och hälsoförebyggande saknas också enligt 

skolsköterskorna (Markkula & Hellström Muhli, 2013). Därför är det viktigt att beskriva 

skolsköterskans erfarenheter av hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete med elever 

med övervikt och fetma i åldrarna 6-12 år.   

 

 SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans erfarenheter av hälsofrämjande och 

hälsoförebyggande arbete med elever med övervikt och fetma i åldrarna 6-12 år.  

 

 METOD 

Utifrån studien syfte valdes kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design (Polit & Beck, 

2012).  

4.1 Urval  

Utefter ett strategiskt urval tillfrågades åtta skolsköterskor från två olika kommuner i 

Mellansverige. Yrkesgruppen skolsköterska ansågs som lämplig i studien för att svara på 

syftet. Beslutade någon av de tillfrågade skolsköterskorna att inte medverka i studien 

tillfrågades ytterligare en skolsköterska tills antalet deltagare uppfylldes (Polit & Beck, 2012), 

se flödesschema för urvalsprocessen, figur 1. Mailadresser och telefonnummer till berörda 

rektorer och skolsköterskor inhämtades via skolornas hemsidor. Rektorerna på utvalda skolor 

kontaktades via mail med informationsbrev om studien (Bilaga 1) samt önskan om 

godkännande för kontakt med berörd skolsköterska. Efter godkännande från rektor 
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kontaktades skolsköterskor med informationsbrev (Bilaga 2) och samtycke till medverkan i 

studien (Bilaga 3) via mail. Informationsbrevet till skolsköterskorna beskrev studiens 

genomförande, syfte och innehåll. Det skriftliga samtycket insamlades in vid intervjutillfället. 

Inklusionskriterierna för studien var att skolsköterskorna skulle ha specialistutbildning som 

distriktsköterska, barnsköterska eller skolsköterska. Det fanns inget krav på antal år som 

verksam skolsköterska. Skolsköterskorna skulle vara verksamma på en skola med elever 

mellan 6-12 år. Några exklusionskriterier fanns inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema för urvalsprocessen 
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Tabell 1. Översikt över deltagarnas specialistutbildning samt antal år som verksam 

skolsköterska 

Skolsköterska Specialistutbildning Antal år som verksam 

skolsköterska 

Antal år som 

sjuksköterska 

1 Skolsköterska 6 25 

2 Barnsköterska 3,5 21 

3 Distriktsköterska 4 11 

4 Distriktsköterska 10 35 

5 Distriktsköterska 8 månader 20 

6 Distriktsköterska 15 32 

7 Distriktsköterska 9 månader 25 

8 Distriktsköterska 6 månader 17 

 

4.2 Datainsamling  

Datainsamlingen pågick under sju veckor hösten 2015 via intervjuer med åtta skolsköterskor 

vilka spelades in på Mp3 spelare. Intervjuerna inleddes med fem inledande bakgrundsfrågor 

för att fånga skolsköterskornas yrkeserfarenhet (tabell 1) och förutsättningar (Bilaga 4). 

Därefter användes intervjuguide med tre frågor samt följdfrågor (Bilaga 4). Öppna frågor 

valdes för att få en djupare beskrivning av arbetet för att skolsköterskorna med egna ord 

skulle beskriva hur de arbetar med elever med övervikt och fetma (Patton, 2002). Alla 

intervjuer genomfördes av båda författarna där den ena intervjuade och den andra lyssnade 

och stöttade med följdfrågor. Intervjuerna genomfördes på skolsköterskornas arbetsplats och 

varade ca 60 minuter.  

4.3 Databearbetning och analys 

I föreliggande studie användes manifest innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) 

för att tolka och analysera endast det synliga i texten utifrån syftet. Innehållsanalys är en 

kvalitativt beskrivande metod som oftast används när data behöver brytas ner i mer hanterbara 

kategorier. Analysen av intervjuerna genomfördes i fem steg och intervjuerna numrerades i 

slumpmässig ordning för att säkerställa konfidentialiteten. I steg ett av analysen 
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transkriberades intervjuerna ordagrant och inget utelämnades. Den av författarna som utförde 

intervjun transkriberade ljudinspelningen. Båda författarna läste noggrant igenom materialet 

flera gånger och markerade i texten de ord och meningar som svarade mot syftet. I steg två 

identifierades de meningsbärande enheterna. Enheterna fick inte vara för stora då helheten 

riskerade att förloras, de fick heller inte vara för små då kontexten kunde vara svår att behålla. 

I steg tre kortades de meningsbärande enheterna ner med bibehållet innehåll, de 

kondenserades. I steg fyra kodades de kondenserade meningsenheterna, med kod menas att 

sätta en etikett, ett ord på en meningsenhet för att förstå sammanhanget i relation till texten. I 

det femte steget grupperades de kodade meningsenheterna som jämfördes utifrån likheter och 

skillnader och grupperades sedan i subkategorier och kategorier, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Analys av intervjuer 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag hoppas att jag 

gör så att jag 

lägger det på 

föräldrar för det är 

verkligen min 

vilja. 

Lägga ansvaret på 

föräldrarna 

Metoder/arbets

sätt 

Att motivera 

föräldrarna till 

samarbete och 

ansvar 

Att arbeta 

hälsofrämjan

de och 

hälsoförebyg

gande 

tänker att den här 

informationen som 

vi ger den skulle 

vara praktisk, det 

skulle vara jättekul 

att jobba med 

föräldrar, att ha 

liksom kvälls 

kurser med 

föräldrar laga 

frukost, prata om 

gräns sättning, för 

det här kan ju vara 

föräldrar som har 

så svårt med 

gränssättning. Jag 

tänker att 

föräldrautbildning 

Informationen vi 

ger ska var 

praktisk, 

kvällskurser i kost 

fysisk aktivitet och 

gränssättning 

Metoder/arbets

sätt 

Att arbeta 

hälsofrämjande 

Att kunna 

samarbeta 

med familjen 
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4.4 Etiska överväganden 

Rektorerna på respektive skola informerades om studiens syfte, innehåll och genomförande 

(Bilaga 1) skriftligt. Skolsköterskorna (Bilaga 2) informerades om studiens syfte, innehåll och 

genomförande både skriftligt och muntligt. I informationsbrevet beskrevs att deltagandet i 

studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan förklaring, enligt Helsingfors 

deklarationens etiska principer (World Medical Association, 2013). Allt material behandlades 

konfidentiellt så att ingen skolsköterska kunde identifieras. Allt material kodades utifrån ett 

schema som endast författarna hade tillgång till och förstördes när uppsatsen var klar. 

Uppmärksammande författarna att en skolsköterska inte ville svara på någon fråga eller 

diskutera något lämnades ämnet, för respekt för denne.  För deltagande i studien krävdes ett 

godkännande från rektorerna samt samtycke från skolsköterskorna. En ansökan till etiska 

nämnden kommer inte att skickas in då studien inte kommer att publiceras i en vetenskaplig 

tidskrift (Gustavsson, Hermerèn & Pettersson, 2011). 
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 RESULTAT 

Resultatet redovisas i tio subkategorier och som efter innehåll delades in i fem kategorier 

(tabell 3). Utifrån kategorier och subkategorier redovisas resultatet i löpande text.  

 

Tabell 3. Subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 

Att planera och kartlägga  

 

Att arbeta hälsofrämjande och 

hälsoförebyggande 

Att få elevens förtroende 

Att motivera föräldrarna till samarbete och 

ansvar 

Att motivera eleven 

Föräldrarnas brist på motivation  

Att möta motstånd 
Föräldrarnas negativa reaktioner 

  

Att sakna stöd, kunskap och tid 
 

Att använda MI-samtal som metod  

Att samarbeta med familjen 
Strategier och verktyg 

Att samarbeta med hälsovården  

Att samarbeta med andra professioner 
Att samarbeta med personal inom skolan 

 

 

 

5.1 Att arbeta hälsofrämjande och hälsoförebyggande 

5.1.1 Att planera och kartlägga 

Skolsköterskorna berättar att hälsobesök genomförs i förskoleklass, årskurs två och årskurs 

fyra. På hälsobesöken vägs och mäts eleverna och det är oftast då det upptäcks om eleven är 
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överviktig eller hade fetma. I de fallen kontaktas föräldrarna via telefon eller brev för att 

samtala om vikten samt eventuellt boka hälsobesök för planering av åtgärder. Under 

hälsobesöket diskuteras elevens kostvanor, fysiska aktivitet, sömn och skärmtid och utifrån 

det ges konkreta råd ”…sen så går vi igenom lite vanorna, matvanorna och motionsvanorna, 

man försöker och göra en bra kartläggning ” (Skolsköterska 8). För att inte göra arbetet för 

omfattande bestäms ett till två gemensamma åtgärder som sedan utvärderas ”…där är det 

viktigt och inte vara för ivrig och köra på med många förändringar utan ta en två i taget ” 

(Skolsköterska 2).   

5.1.2 Att få elevens förtroende 

Skolsköterskorna beskriver att de behöver elevernas förtroende för att få dem att förstå vilka 

hälsorisker de utsätts för på grund av sin övervikt eller fetma. Flera skolsköterskor uttrycker 

att det är viktigt att eleverna upplever att de respekteras och inte pekades ut på grund av sin 

vikt. Några skolsköterskor beskriver att det var viktigt att inte ge elever förbud utan istället 

lära dem att gör smarta val ”…är du på kalas och det serveras sju sorters kakor så ta en och 

den du verkligen vill ha. Det är bättre istället för att de ska veta vad som är nyttigast” 

(Skolsköterska 2). Och att bygga på elevens självkänsla ”Det gäller ju att bygga självkänslan 

mitt i den här situationen” (Skolsköterska 4).   

5.1.3 Att motivera eleven 

Flera skolsköterskor berättar att motivera till förändring är deras främsta uppgift och en stor 

del av hälsobesöket. Skolsköterskorna berättar att de måste lyssna och vara lyhörda för vad 

varje familj behöver och vilken kunskap föräldrarna har sedan tidigare. Skolsköterskorna 

berättar att det är viktigt att vara rak och ärlig i kommunikationen men samtidigt gå varligt 

fram ”…där gäller det ju att hålla i sig själv eftersom man är så fylld av information…” 

(Skolsköterska 1). 

5.1.4 Att motivera föräldrarna till samarbete och ansvar 

Skolsköterskorna beskriver att föräldrarna är det viktigaste redskapet för att eleven ska nå de 

mål som gemensamt tagits fram vid hälsobesöket. Flera skolsköterskor beskriver vidare att 

tillsammans med föräldrarna tidigt inleda med små förändringar utan krav för att rätta till 

levnadsvanorna. Ansvaret för elevens hälsa ligger hos föräldrarna, att bygga en bra grund för 

eleven att leva sunt i framtiden ”…men sen pratar jag ju också med hälsorisker och 

sjukdomar och sånt där. För det tänker jag är min plikt att, det är ju inte så roligt, det känns 

ju lite som att skrämmas så, Men, men jag tänker ändå att det är min uppgift att berätta. Det 
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är ju också för att man ska må bra i vuxen ålder, för att inte få följd, följder och så där” 

(Skolsköterska 1). 

Skolsköterskorna berättar att det är viktigt att samarbeta med föräldrarna och att inte 

skuldbelägga. Skolsköterskan undersöker även hur måltidssituationen fungerar i hemmet. 

Många föräldrar är välinformerade om vad som är hälsosam kost och det är då lättare att 

gemensamt komma fram till och utföra förändringar. Att förändra levnadsvanor är ett tufft 

jobb som tar tid, föräldrarna och eleven behöver mycket stöttning ”… så är det ju självklart 

deras ansvar för vad och hur eleven äter, det ansvaret kan aldrig läggas på eleven” 

(Skolsköterska 8). 

När det känns tungt för elev och föräldrar är tillväxten ett bra samtalsämne för att återfå 

motivationen, barn växer och har stor fördel i det. Att det inte handlar om att minska i vikt 

utan att stanna i vikt ”…pratar alltid om inte gå ner i vikt utan att man planar ut att man 

stannar där” (Skolsköterska 3).  

 

 

5.2  Att möta motstånd 

5.2.1 Föräldrarnas brist på motivation 

Om föräldrarna inte är motiverade till att hantera elevens övervikt eller fetma kan det bero på 

familjens sociala situation som till exempel att föräldern är ensamstående, att familjen har 

många barn, brist på tid och ork. Några skolsköterskor berättar att de tror att det kan beror på 

föräldrarnas uppfostran och att de är otydliga i sin gränssättning ”… för det här kan ju vara 

föräldrar som har så svårt med gränssättning .…och så finns det ju föräldrar som inte har 

faktiskt förmågan, som kanske vill men som inte har, inte riktigt har förmågan och ta 

kommandot och då är det också svårt”  (Skolsköterska 3). 

Skolsköterskorna berättar att de endast erbjuder sin hjälp, att det är frivilligt. Det kan vara 

svårt att backa och återkomma vid ett senare tillfälle om föräldrarna inte är motiverade att ta 

emot hjälp ” …om varken elev eller föräldrar verkar liksom med på tåget så ta en paus då. 

Låt det vara ett tag tills kanske nästa hälsobesök eller så” (Skolsköterska 2). 
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5.2.1 Föräldrarnas negativa reaktioner 

Några skolsköterskor uttrycker att det är jobbigt att ringa hem till föräldrarna då de kan få 

olika reaktioner när de lyfter ämnet. De kan uppleva aggressivitet från föräldrarna då ämnet är 

känsloladdat. Några föräldrar vill låta barnet vara ifred, att de inte ska behöva tänka på vikten 

”…jag har stött på enstaka där det har varit väldigt känsligt och laddat och man helst vill att 

man nej, men låt mitt barn vara ifred å ska inte behöva tänka på det här…” (Skolsköterska 7). 

Några skolsköterskor berättar även att en del föräldrar utrycker rädsla att ta upp ämnet då de 

tror att det kan leda till att eleven istället svälter sig själv. Skolsköterskorna beskriver att det 

ibland kan vara svårt att nå fram till föräldrarna då de tycker att skolsköterskan inkräktar och 

lägger sig i ”… en hel del faktiskt som blir lite kränkta och tycker att det är lite jobbigt och 

ska jag verkligen lägga mig i det här, ja det upplever jag…” (Skolsköterska 5). Flera 

skolsköterskor berättar att föräldrarna ofta är medvetna om övervikten eller fetman men det är 

jobbigt att hantera när det gäller deras egna barn.  

Skolsköterskorna berättar att ett av de vanligaste argumenten från föräldrar är att även de var 

överviktiga som barn men att kroppen ändrat sig när de blev tonåringar. Föräldrarna tycker 

inte att det är ett bekymmer och flera skolsköterskor berättar att det är svårt att få föräldrarna 

motiverade att utföra förändringar.  

 

5.3 Att sakna stöd, kunskap och tid 

Några av skolsköterskorna berättar att de saknar samarbete med övrig personal ” …eftersom 

man nu är så ensam i sitt jobb när man sitter så här, i sin vrå” (Skolsköterska 2). De upplever 

att det finns brist på förståelse för deras arbete och att de inte riktigt är med i arbetsgruppen på 

skolan då deras expedition är placerade långt ifrån pedagoger och övrig personal. 

Skolsköterskorna beskriver att de har många hälsobesök och ska utöver sin egen verksamhet 

vara med på många av skolans övriga möten, vilket beskrivs som stressande då vissa möten 

inte alls berör deras profession ”…det är väldigt viktigt att man ska vara med på alla möten 

men många möten berör inte liksom mitt område. Så det är väldigt mycket tid som går åt att 

sitta på möten som inte berör mig jag har jätte mycket att göra liksom så det är lite synd” 

(Skolsköterska 3). Flera av skolsköterskorna berättar att då övervikt och fetma är en känslig 

fråga att ta upp med eleverna och föräldrar så behöver de rådgöra och känna att de har stöd av 

varandra vid till exempel handledning ”…jag skulle kanske önska lite handledning ibland i 

vissa fall med lite extra med andra kollegor eller någon” (Skolsköterska 5).  
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Skolsköterskorna erbjuds utbildning via skolhälsan och det lokala landstinget och flera 

skolsköterskor berättar om hur viktigt det är att de fick möjlighet att öva sig i MI-samtal. Att 

få kontinuerlig utbildning i kost, fysisk aktivitet och motiverande arbete, för att kunna 

engagera och motivera föräldrar och elever. Flera av skolsköterskorna beskriver att det är ett 

ständigt arbete med att lära av sina egna misstag och analysera sin egen insats ”Där jag har 

stött på patrull så har jag tänk, vad blev fel här och varför fick jag inte med dom här?” 

(Skolsköterska 2). 

Alla skolsköterskor uttrycker brist på tid för att kunna hantera elevens viktproblematik på 

önskvärt sätt och att motivationsarbetet kan vara svårt och tidskrävande ”Det är svårt, jag vet 

inte om jag lagt fram rätt information, har jag förvaltat tiden väl?” (Skolsköterska 3).  

 

5.4 Att samarbeta med familjen  

5.4.1 Att använda MI-samtal som metod 

Några skolsköterskor beskriver MI- samtal som deras huvudredskap i samtal med eleverna 

och föräldrarna. Skolsköterskorna berättar att det är svårt att starta ett samtal om övervikt och 

fetma, det är viktigt att få eleven och föräldrarnas förtroende ”…det går hela tiden och 

omarbeta och utveckla och just det här med MI, alltså det motiverande samtalstekniken, både 

med föräldrar och barn, det är nånting som måste jobbas med” (Skolsköterska 5). Det är 

viktigt att göra så att både eleven och föräldrarna känner sig sedda och bekräftade. Det gör det 

lättare för dem att sedan själva föreslå förändringar och följa dem. Skolsköterskorna berättar 

att de inte vill komma med pekpinnar och förbud.  Efterhand stöttar skolsköterskan eleven och 

föräldrarna med att undersöka hur det går för dem, bekräfta och komma med lite tips utefter 

elevens och föräldrarnas upplevelse av situationen. ”…se vad har dom gjort och stärka det 

som är bra och sen så kanske, men det där är inte så bra försök så här istället. Det är MI” 

(Skolsköterska 8). Flera skolsköterskor berättar att de behöver mycket träning och mer 

utbildning i metoden MI- samtal för att de ska känna sig mer bekväma i samtalet med elever 

och föräldrar. Många skolsköterskor uttrycker att det är ett svårt ämne att samtala om.  

5.4.2 Strategier och verktyg 

Skolsköterskorna berättar att om iso-BMI är högt (>30) så kontaktas skolläkare direkt, i 

övriga fall arbetar skolsköterskan tillsammans med föräldrarna och eleven i minst sex 

månader innan skolläkaren kontaktas. Skolsköterskorna i de aktuella kommunerna berättar att 

de använder sig av riktlinjer framtagna av Region Örebro Län. Riktlinjerna finns i en ny 
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uppdaterad metodbok som innehåller konkreta steg för steg beskrivningar över hur de kan 

arbeta med övervikt och fetma. Flera av skolsköterskorna beskriver att det är viktigt att 

använda tillväxtkurvorna som ett verktyg.”…har man tillväxtkurvan så är det på nåt vis svart 

på vitt och då kan man också visa hur längd och vikt hänger ihop och på BMI kurvan visa hur 

det ser ut och vad man tänker sig...”  (Skolsköterska 2). Ett annat verktyg som 

skolsköterskorna använder är tallriksmodellen (Bilaga.5) i samtalet om kost för att på ett 

tydligt sätt förklara hur en tallrik med mat bör se ut. Skolsköterskorna beskriver vidare att i 

förändringsarbetet ingår att motivera till nya kostvanor som att äta mindre portioner, byta till 

mindre tallrik, endast ta en portion, äta mera grönsaker, äta regelbundet det vill säga frukost, 

lunch, mellanmål och middag och att lära sig känna mättnads känsla.  

 Några skolsköterskor berättar att det var viktigt att samtala om vad fysisk aktivitet är vilket 

inte var självklart för alla familjer, en del upplever att fysisk aktivitet är att träna på gym eller 

springa långa lopp. Flera av skolsköterskorna berättar att de samtalar om vardagsmotion som 

att gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsad. Att leka ute med barnen, det ska vara 

lustfyllt, roligt och inte betungande. Skolsköterskorna berättar att det är viktigt med roliga 

aktiviteter för att det ska leda till en hållbar livsstilsförändring ”…göra det glädjefullt inte det 

här, nu måste du ut och motionera utan det vardags, jag försöker ge tips där så dom ska inte 

se det som tyngd som bara faller på dom” (Skolsköterska 1). 

Om föräldrarna är omotiverade, har bristande språkförståelse eller saknar kunskap, samtalar 

skolsköterskan bland annat om att det är viktigt att begränsa socker intaget med söta drycker, 

bullar, kakor och godis. De visar bilder och hur de kan implementera grönsaker i kosten ”När 

språket fattas eller annat som stör kommunikationen då använder jag mig av bilder” 

(Skolsköterska 8). Skolsköterskorna upplever att det oftast går att nå fram till eleven men att 

de måste vara kreativa för att nå resultat. 

 

5.5 Att samarbeta med andra professioner 

5.5.1 Att samarbeta med annan hälso- och sjukvårdspersonal 

Skolsköterskorna samarbetar med utomstående enheter som barnmottagningen och BVC 

(barnavårdscentral) men även med kollegor på andra skolor ”…vi får ju över BVC 

journalerna och har en överrapportering med BVC sköterskorna också” (Skolsköterska 6). 

De elever som redan har övervikt eller fetma som upptäckts på barnavårdscentralen blev 

innan skolstart överrapporterade till elevhälsan. Det är då skolläkaren som skriver remiss till 
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barnmottagningen. När eleven kommer till barnmottagningen får de förutom läkarbesök även 

träffa dietist. Vissa skolsköterskor har som rutin att träffa eleven med jämna mellanrum under 

den tid som denne går på barnmottagningen. Antingen utfördes det på önskan från 

barnmottagningen för kontroll av tillväxtkurvor eller för att skolsköterskan vill fortsätta stödja 

eleven. Andra släpper eleven och följer upp vid nästa hälsokontroll ”…jag brukar inte släppa 

dom utan dom får komma ibland och så får jag höra vad varit på, hur det går och lite så” 

(Skolsköterska 4).  

 

5.5.2 Att samarbeta med personal inom skolan 

Skolsköterskorna berättar att innan något samarbete startar med övrig personal ska föräldrarna 

vara informerade. Flera av skolsköterskorna berättar att de har ett bra samarbete med övrig 

personal på skolan kring kost och fysisk aktivitet. Det kan handla om att läraren hjälper till 

och stöttar eleven på ett pedagogiskt sätt i matsalen ”…det kan ju vara en sån grej, där 

personalen, ja, vi kommer överens om nån liten tecken eller lite så där, en klapp på axeln och 

påminner lite om en tallrik, du vet. …personal, alltså dom är ju med ” (Skolsköterska 4). 

 

 SYNTES 

Skolsköterskan möter eleverna vid hälsobesök och har därför en unik position i att kunna 

upptäcka elever med övervikt och fetma. Det är av stor vikt att skolsköterskan har elevens och 

föräldrarnas förtroende och att inte skuldbelägga dem. Föräldrarna är central i behandlingen 

av elever med övervikt och fetma i åldrarna 6-12 år och skolsköterskans främsta uppgift är att 

motivera till förändring. I arbetet stöter skolsköterskan på olika motstånd som bristande 

motivation och negativa reaktioner från både elever och föräldrar. Till stöd i arbetet har 

skolsköterskan riktlinjer att följa. I arbetet saknar skolsköterskan i vissa fall förståelse från 

övrig personal inom skolan och även en bristande handledning. Den främsta metoden som 

används i att skapa en förändring hos elev och föräldrar är att skolsköterskan använder MI-

samtal. Skolsköterskorna önskar ha mer kunskap om MI-samtal som metod och även att 

kunna arbeta mer hälsofrämjande. I arbetet med övervikt och fetma hos elever samarbetar 

skolsköterskan med andra professioner som läkare, barnmottagning och annan personal inom 

skolan.  



   

 

18 
 

 

 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion  

Vald metod till studien är kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design då detta av 

författarna anses vara lämplig då det syftar till att beskriva verkligheten. Studiens syfte är att 

beskriva skolsköterskornas erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med 

elever med övervikt och fetma.  

Intervju som metod valdes för att få djuphet i svaren och passar då tankar, känslor, kunskap 

och erfarenheter belyses (Polit & Beck, 2012). Focusgrupp som metod hade varit en alternativ 

metod men hade varit svårt att genomföra då det fanns en tidsaspekt att ta hänsyn till samt 

svårare att praktiskt genomföra då skolsköterskorna inte arbetade på samma arbetsplats.  

För att få struktur i intervjuerna användes intervjuguide (bilaga 4) som stöd för författarna, 

detta ger en stabilitet i datainsamlingen vilket stärker studiens trovärdighet då data samlades 

in över tid.  Samt att få fram material som svarade mot syftet och att få ut så mycket data som 

möjligt under tiden för intervjun. Fem inledande bakgrundsfrågor användes för att få 

information om utbildning, erfarenhet, tiden skolsköterskan varit verksam på den aktuella 

skolan samt antalet elever skolsköterskan hade ansvar över. Tre öppna frågor ställdes med 

följdfrågor från båda författarna för att ge variation i svaren och resultera i mer data. 

Skolsköterskorna fick berätta fritt, och inte ledas av författarna (Patton 2002).   

Båda författarna medverkade vid alla intervjuer, en av författarna förde intervjun som 

spelades in på Mp-3 spelare medan den andre antecknade. Några skolsköterskor upplevde 

obehag av att spelas in på Mp-3 spelare vilket kan ha påverkat studiens trovärdighet då 

skolsköterskorna kan ha lämnat svar som de ansåg lämpliga istället för vad de egentligen 

ansåg. Detta tog författarna hänsyn till och förde intervjun i största möjliga mån som ett 

samtal (Patton 2002). Intervjuerna analyserades enligt manifest innehållsanalys inspirerad av 

Granheim & Lundman (2004).  Med manifest innehållsanalys menas att texten inte ska tolkas 

men då författarna har vis kunskap kring ämnet kan det av misstag ha skett tolkningar. 

Författarna analyserade tillsammans alla intervjuer vilket styrker resultatets trovärdighet 

(Graneheim & Lundman 2004). 

Intervjuerna hölls på skolsköterskans arbetsplats för att skapa trygghetskänsla (Polit & Beck, 

2012). Skolsköterskorna fick möjligheten att välja annan plats för intervjun vilket ingen i 
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föreliggande studie valde att göra vilket kan bero på att deras mottagning är en trygg plats för 

dem samt att det skulle ta för mycket tid från deras verksamhet att ta sig till en annan plats.   

Strategisk urvalsmetod valdes för att medvetet välja skolsköterskor verksamma i två 

kommuner i Mellansverige och utifrån verksamhetsområde. Skolsköterskor tillfrågades som 

var verksamma i stad och på landsbygd, för att på det sättet få svar som kan motsvara en 

större population och belyser syftet från skolsköterskornas olika kontext, kunskaper och 

erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004; Patton 2002).  Detta upplevde författarna 

påverkar studiens trovärdighet positivt då dessa skolsköterskor har en bredare erfarenheter 

utifrån de skiftande miljöerna De gav även innehållsrika svar och beskrev liknande 

erfarenheter framför allt i bemötandet från elev och föräldrar. 

För att arbeta som skolsköterska krävs specialistutbildning som distriktsköterska, 

barnsjuksköterska eller skolsköterska (Kompetensbeskrivning skolsköterskor, 2011). 

Specialistutbildningarna ger fördjupad kunskap om barn vilket gör att yrkesgruppen 

skolsköterska anses som lämplig i studien för att svara på syftet. Valet av deltagare i en studie 

påverkar resultatets trovärdighet (Patton 2002). I resultatet presenteras citat från intervjuerna 

för att tydliggöra det som kommit fram, detta stärker resultatets trovärdighet (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Inledningsvis kontaktades åtta rektorer som godkände att författarna kontaktade aktuell 

skolsköterska. Fem av skolsköterskorna tackade nej till medverkan i studien. Då kontaktades 

ytterligare sju rektorer vilka godkände medverkan att ytterligare skolsköterskor kontaktades 

tills antalet åtta deltagare uppfylldes. Urvalsförfarandet var tidskrävande då rektorer och 

skolsköterskor inte svarade trots att påminnelser via mail skickades av författarna. Kanske 

hade urvalsförfarandet gått snabbare om skolsköterskornas verksamhetschef kontaktats i 

stället för rektorn på skolan. Men författarna anser ändå att rektorn borde svara på 

medgivandet då det påverkar skolsköterskans verksamhet på den aktuella skolan. Ingen 

anledning behövde uppges vid avböjning om deltagande enligt forskningsetik (Helsingfors 

deklarationen, 2008). Några skolsköterskor svarade ändå att de inte hade tid eller inte ansåg 

sig ha erfarenhet av att arbeta med barn med övervikt på grund av att de var nyanställda.  

Skolsköterskornas varierande yrkeserfarenhet påverkar trovärdigheten, ju större variation 

desto pålitligare svar. I studien har deltagarna stor variation i yrkeserfarenhet som 

skolsköterska, mellan 6 månader till 35 år och samtliga var kvinnor. I efterhand hade det varit 

bra om ett inklusionskriterie hade varit att skolsköterskan skulle ha minst två års 
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yrkeserfarenhet som skolsköterska för att få bredare och djupare svar som svarar mot syftet.  

Ett annat inkulsionskriterie var att skolsköterskorna skulle vara verksamma på en skola för 

åldrarna 6-12 år. Valet att välja åldrarna 6-12 år gjordes för att beskriva skolsköterskornas 

erfarenheter att arbeta med mindre barn och att i tidig ålder starta med åtgärder för att 

förhindra eller motverka övervikt och fetma.    

Det är alltid läsaren som bedömer graden av överförbarhet utifrån det författarna beskriver i 

metoden (Graneheim & Lundman, 2004). I föreliggande studie beskrivs urval, 

tillvägagångssätt och analys tydligt i metoden. Gruppen som studeras i studien var 

skolsköterskor med olika erfarenhet och bakgrund vilket också styrker graden av 

överförbarhet. Valet att välja åtta skolsköterskor som underlag för resultatet anser författarna 

svara för trovärdigheten i studien då efterhand som intervjuerna genomfördes upplevde 

författarna att liknande svar gavs av skolsköterskorna och en viss mättnad upplevdes (Polit & 

Beck 2012). Enligt Polit & Beck (2012) innebär mättnad att när kvalitativa data samlas in tills 

dess att forskaren upplever att stora delar av data ger samma information som tidigare. I 

vilken grad data ändras efter tid påverkar studiens pålitlighet. Författarna upplevde att samma 

svar återkom vilket stärker studiens pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

En svaghet i studien är att författarna inte hade tidigare erfarenhet av intervju som metod och i 

efterhand har författarna diskuterat att en pilotstudie hade varit bra för att få en mer utvecklad 

intervjuteknik och prövat frågorna i större utsträckning mot syftet, detta kan påverka studiens 

trovärdighet (Polit & Beck 2012). Ändå upplever båda författarna att materialet som kommit 

fram ur intervjuerna varit täckande och svarat på syftet.  Vid en av intervjuerna ringde 

skolsköterskans telefon och vid en annan knackade det på dörren. Detta kan ses som en 

störning men i de här fallen gav det författarna tid till att djupare reflektera över svaren och 

frågorna samt leverera djupare följdfrågor. Det upplevdes inte som något problem att återgå 

till intervjuerna.  

Författarna har själva inte arbetat som skolsköterska och har därför ingen eller mycket liten 

erfarenhet av hur skolsköterskan arbetar med elever med övervikt och fetma. Detta ser 

författarna både som fördel och nackdel då det inte finns någon eller lite förförståelse eller 

tidigare erfarenhet som kan påverka resultatet. Risken att färgas av sin förförståelse är då liten 

(Polit & Beck, 2012). I intervjuerna förutsätter författarna att den informationen som 

skolsköterskorna lämnar är sanningsenlig, giltig och trovärdig. Dock är författarna medvetna 

om att risken finns att skolsköterskan inte alltid är helt ärlig i sina svar då det finns en vilja att 

vara till lags och svara det som författarna förväntar sig. (Polit & Beck, 2012). 
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Travelbee valdes för att hon i sin omvårdnadsteori bland annat beskriver kommunikation, 

människan som individ och vikten av att skapa goda relationer som viktiga begrepp. Vilket 

beskriver stora delar av skolsköterskans arbete. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Enligt socialstyrelsen (2013, b) ska skolsköterskorna fånga upp de eleverna med risk för 

övervikt och fetma. Skolsköterskorna i föreliggande studie beskriver att övervikt och fetma 

hos barn är ett stigande problem, vilket även visats i artiklar från bland annat Socialstyrelsen 

(2013, a), Bäcklund et al. (2011) med flera. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till goda 

uppväxtvillkor, hälso- och sjukvård samt att föräldrarna har det primära ansvaret för barnets 

uppfostran och utveckling (http://www.raddabarnen.se) 

I de bakomliggande studien framkom tre huvudresultat som av skolsköterskorna beskrevs som 

lika viktiga. Alla tre huvudresultaten bygger på varandra och kan även återfinnas i andra 

studiers resultat.  

Att motivera till förändring är ett av huvudresultaten i studien, att med små förändringar 

tillsammans med eleverna och föräldrarna finna vägar att förbättra levnadsvanorna. Vilket 

även framgick i artikeln av Magnusson et al., (2012). Med små förändringar menades till 

exempel att endast ta en portion mat eller äta mindre portioner. Att förändra levnadsvanor är 

ett krävande arbete som tar tid och där föräldrarna och eleven behöver mycket stöttning. 

Skolsköterskorna var noga med att poängtera att ansvaret för eleven är föräldrarnas men att 

det är viktigt att eleven själv är med och påverkar sin situation. Skolsköterskorna ansåg att 

föräldrarna var det viktigaste redskapet för att eleven skulle nå de mål som gemensamt tagits 

fram vid hälsobesöket. Det var viktigt att alltid samarbeta och inte skuldbelägga föräldrarna. 

Enligt tidigare studier har det fram kommit att föräldrar inte velat ha för avsikt att åtgärda 

elevens övervikt och fetma, då de ansett att det inte var ett problem (Morrison-Sandberg et al., 

2011; Müllersdorf et al., 2010; Steel et al., 2011). Om föräldrar inte vill åtgärda sitt barns 

övervikt och fetma så är det mycket svårt för skolsköterskan att agera, i de fallen får de helt 

enkelt avvakta och återkomma med erbjudande om viktkontroll vid ett senare tillfälle. Enligt 

en finsk studie så upplevde föräldrarna att de sällan blev kontaktade av skolsköterskan då 

eleverna hade något bekymmer. Föräldrarna önskade även att skolsköterskan skulle vara mer 

påläst om familjens situation innan kontakt togs (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008). Detta 

stämmer dåligt överens med föreliggande studies resultat då skolsköterskorna berättar att de 
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alltid tar kontakt med föräldrarna då behov finns. Flera skolsköterskor uppdaterar sig även om 

familjens situation innan möte sker.  

Att eleverna visades respekt och inte utpekades då de skulle till skolsköterskan för extra vikt 

kontroller var angeläget för skolsköterskorna. De berättade att de tyckte det var viktigt att 

stärka elevernas självkänsla då skolsköterskorna upplevde att elever med överviktiga och 

fetma är en utsatt grupp. Vad de menade med ”utsatt grupp” framkom inte under intervjuerna, 

de samtalade inte heller mycket om mobbning, kränkande behandling eller hur eleverna 

mådde psykiskt. Enligt flera studier beskrivs hur elever ofta får utstå att bli trakasserade och 

vara utanför övriga gruppen på grund av sin övervikt eller fetma (Isma et al., 2012; Janssen et 

al., 2004; Morrison-Sandberg et al., 2011; Wright et al., 2013). Elever som utsätts för 

mobbning och trakasserier i skolan har enligt en studie från USA, lägre självkänsla och lider 

oftare av depressioner än sina normalviktiga skolkamrater (Greenleaf, Petrie & Martin, 2012). 

Att skolsköterskorna samtalade väldigt lite om elevernas utsatthet väckte tankar och 

funderingar hos författarna. Eftersom det är ett ämne som diskuteras i olika studier så borde 

det lyftas mer inom elevhälsan. Att visa eleven respekt, se dem som en individ och bygga upp 

deras självkänsla är viktigt för skolsköterskorna. Det visar tydligt att eleven är en individ och 

ska behandlas därefter. Skolsköterskorna upplevde att ha elevens förtroende var av stor 

betydelse för att skapa en god relation, vilket är ett av de viktiga begreppen i Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori.  

Skolsköterskorna arbetade ständigt med att analysera sin egen insats och att lära av sina egna 

misstag. De tyckte även att det var nödvändigt med handledning och att de kunde stötta och 

rådgöra med varandra. Flera artiklar beskrev även skolsköterskors upplevelse av bristande 

kompetens och svårigheter att samtala med familjer från annan kultur (Isma, et al., 2012; 

Magnusson et al., 2012, Müllersdorf et al., 2010; Statens Folkhälsoinstitutet 2013; Steel et al., 

2011; http://www.who.int; Wright et al., 2013; ).   

Det andra huvudresultatet som framkom var arbetet med motiverande samtal. Alla 

skolsköterskor i föreliggande studie beskrev MI samtal som det viktigaste redskapet för att 

motivera till förändring. Skolsköterskorna önskade att de fick mer tid och möjlighet till att 

lära sig och utveckla tekniken med samtalsmetoden. Flera skolsköterskor upplevde att 

övervikt och fetma är ett svårt ämne att samtala om och att det också var ett skäl att öva sig i 

motiverande samtal. Enligt studier gjorda i andra länder än Sverige så var skolsköterskornas 

beskrivning av motiverande liknande där de upplevde bristande kompetens i motiverande 

samtal vilket gav svårigheter att samtala med elever och föräldrar om övervikt och fetma 
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(Müllersdorf et al., 2010; Quelly 2014,b; Wu & Steel, 2011). Att använda tillväxtkurvorna 

som arbetsredskap ansågs vara en bra metod för att nå fram till eleverna och föräldrarna, det 

uttrycktes att det var enkelt att med kurvorna visa hur vikten förändrades. Skolsköterskorna i 

föreliggande studie önskade även att få kontinuerlig utbildning och uppdaterade riktlinjer för 

att kunna arbeta målmedvetet och långsiktigt med elever med övervikt och fetma. Vilket 

stämmer väl överens med vad skolsköterskor i andra studier uppgett (Müllersdorf et al., 

2010). Enligt Travelbee är det en stor utmaning för sjuksköterskor att finna kärnan i samtalet 

med individen för att förstå vad som kan uppnås med samtalet, varför hälsa ska uppnås och 

hur det ska interageras och kommuniceras för att nå målet. Utifrån Travelbees 

omvårdnadsteori där kommunikation är ett viktigt begrepp menade Travelbee både den 

verbala och icke verbala kommunikationen (Travelbee, 1971). Den icke verbala 

kommunikationen anses vara värdefull i samtalen med eleverna och föräldrarna. Att lära sig 

tolka det som eleven och föräldrarna inte säger är svårt men med erfarenhet är det något som 

skolsköterskorna kan utveckla. 

Det tredje huvudresultatet var brist på tid, alla skolsköterskorna hade en önskan om att få mer 

tid till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Att ha mer tid till hälsobesök och 

kontroller. Brist på tid var ett ständigt bekymmer för dem men även ökad arbetsbelastning 

som det även skrivs om i flera artiklar (Morrison-Sandberg et al., 2011, Quelly 2014,a, Quelly 

2014,b; Steel et al., 2011). I en artikel av Steel et al. (2011) upplevde skolsköterskor bristande 

kompetens kring övervikt och fetma vilket skulle kunna vara relaterat till tidsbrist att inte 

hinna ta del av aktuell forskning och rutiner.  

Skolsköterskorna önskade att de skulle ha mer tid till att arbeta med elever med övervikt och 

fetma. Några skolsköterskor upplevde också att de skulle vara med på många möten som inte 

rörde deras profession och att detta tog tid från arbete med eleverna. Samma beskrivning av 

att använda tiden till så kallade ”onödiga” möten återfinns i en studie och där skolsköterskan 

även ansåg sig vara oense med övrig skolpersonal kring hur hälsoarbetet skulle utföras 

(Reuterswärd & Lagerström, 2010). Dessa tankar och känslor stämmer väl överens med 

tidigare studier, där även andra skolsköterskor upplevde bristande stöd från övrig personal på 

skolan (Müllersdorf et al., 2010; Steel et al., 2011; Wu & Steel, 2011). Enligt Markkula & 

Hellström Muhli (2013) bygger det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på handledning, 

kollegialt stöd och gemensamma program för att främja hälsan hos eleverna. 
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 SLUTSATS 

Övervikt och fetma hos barn är ett växande folkhälsoproblem och skolsköterskan har en unik 

position att förebygga, upptäcka och hjälpa elever med övervikt eller fetma. Skolsköterskan 

har en hälsofrämjande och förebyggande uppgift. Resultatet visar att tidsbrist och bristande 

kunskap i övervikt och fetma. Samt bristande kunskap att hantera elever och föräldrar i 

processen att förändra levnadsvanor som påverkar deras hälsofrämjande och förebyggande 

arbete. Arbetet är tidskrävande och det krävs hög motivationsarbete både från eleverna, 

föräldrarna och skolsköterskorna för att nå de uppsatta målen. I resultatet framkommer att 

eleven i åldern 6-12 år inte medverkar så mycket i processen utan att ansvaret ligger hos 

föräldern och det är hos dem som skolsköterskan lägger fokus. Att i tidig ålder motverka 

övervikten då det är lättare än när eleven når tonårsåldern. Skolsköterskorna beskriver en 

önskan om att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande och lägga mer tid på just elever 

med övervikt och fetma. 

 

 

 KLINISKA IMPLIKATIONER OCH FORSKNING 

 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

med elever med övervikt och fetma i åldrarna 6-12 år utifrån dennes erfarenheter och 

kunskaper. Resultatet i föreliggande studie visar att mer kunskap och forskning behövs kring 

det praktiska hälsofrämjande arbetet som skolsköterskan utövar. Flera skolsköterskor önskar 

mer tid till hälsofrämjande arbete. I Föreliggande studie nämner skolsköterskorna mycket lite 

om det psykiska välmående hos eleven, mobbning nämns minimalt. Mer forskning behövs om 

den psykiska påverkan som elever med övervikt och fetma upplever och hur skolsköterskan 

hanterar det. Tidigare forskning visar att det är viktigt med tidiga insatser för att motverka 

övervikt och fetma senare i livet. Detta anser författarna är viktigt att forska mer inom, både 

för eleven, skolan och samhället. 
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Bilaga 1.   

 
Till rektor för XXX skola 
 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 

distriktssköterska vid Örebro universitet, institutionen för hälsovetenskap och medicin. Vi 

kommer att under hösten 2015 skriva en magisteruppsats inom omvårdnadsvetenskap. Syftet 

med studien är att undersöka hur skolsköterskan arbetar med barn med övervikt i åldrarna 6-

12 år. Ökad kunskap i hälsoförebyggande arbete är av stor betydelse för att minska problemet. 

För detta önskar vi ta del av skolsköterskans erfarenheter och kunskaper. 

Rekrytering av skolsköterskor kommer att ske mellan 14/9 och 18/9 2015. Samtliga 

skolsköterskor (n=8) kommer att tillfrågas genom skriftlig och muntlig information. 

Medverkan i studien innebär ett intervjutillfälle med författarna. Tid för intervjun beräknas till 

ca 60 minuter och spelas in på Mp3 spelare. Intervjun kommer att hållas på skolsköterskans 

arbetsplats efter samtycke eller på annan plats efter överenskommelse. 

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att någon förklaring ges. 

Intervjuerna kodas och materialet kommer sedan hanteras konfidentiellt. Resultatet av studien 

kommer att sammanställas i en magisteruppsats vid Örebro universitet och kommer sedan 

redovisas på ett sådant sätt där inga enskilda personer eller skolor kan identifieras. Allt 

datamaterial kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Den slutliga godkända 

magisteruppsatsen kommer att skickas till Dig. 

 

 

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att kontakta någon av oss.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofie Biteus 

 

Leg. sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

Distriktsjuksköterska 

Institutionen för  

hälsovetenskap och medicin 

Örebro universitet 

 

sofbih141@studentmail.oru.se 

Tfn: 070-224 88 44 
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Leg. sjuksköterska    

Student specialistutbildningen  

Distriktsjuksköterska 

Institutionen för 
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Örebro universitet 

 

monmah122@studentmail.oru.se 

Tfn: 070-250 97 80 
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Lektor 

Institutionen för 

hälsovetenskap och medicin 

Örebro universitet 

 

 

 

inger.james@oru.se 

Tfn: 019-30 10 95 
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2015-xx-xx 

 

Bilaga 2.   

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i studien:  

Hur skolsköterskan arbetar med barn med övervikt 

 
Syftet med studien är att undersöka hur skolsköterskan arbetar med barn med övervikt i 

åldrarna 6-12 år. Övervikt bland barn är idag ett växande problem och ökad kunskap i 

hälsoförebyggande arbete är av stor betydelse för att minska problemet. För detta önskar vi ta 

del av Dina erfarenheter och kunskaper. 

Din medverkan innebär ett intervjutillfälle med författarna. Tid för intervjun beräknas till ca 

60 minuter och spelas in på Mp3 spelare. Intervjun kommer hållas på Din arbetsplats om Du 

så samtycker till detta eller på annan plats efter överenskommelse.  

Intervjuerna kommer kodas och materialet kommer sedan förvaras och hanteras konfidentiellt. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i en magisteruppsats vid Örebro universitet, 

resultatet redovisas på ett sådant sätt där inga enskilda personer eller skolor kan identifieras. 

Allt datamaterial kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Den slutliga godkända 

magisteruppsatsen kommer att skickas till Dig.  

Studien är godkänt av rektor xxx vid xxx skolan. Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan 

när som helst avsluta Din medverkan utan att förklara varför.  

Vi kontaktar Dig via telefon för att också ge muntlig information och fråga om Du är 

intresserad av att delta i en intervju. Du ges naturligtvis också möjlighet att ställa frågor om 

studien. 

Vi skulle uppskatta om Du vill medverka i vår studie.  

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss.  

 

Sofie Biteus 

 

Leg. sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

Distriktsjuksköterska 

Institutionen för  

hälsovetenskap och medicin 

Örebro universitet 

 

sofbih141@studentmail.oru.se 

Tfn: 070-224 88 44 

 

 

Monica Månsson 

 

Leg. sjuksköterska    

Student specialistutbildningen  

Distriktsjuksköterska  

Institutionen för  

hälsovetenskap och medicin 

Örebro universitet 

 

monmah122@studentmail.oru.se 

Tfn: 070-250 97 80 

 

Inger James 

 

Lektor 

Institutionen för 

hälsovetenskap och medicin 

Örebro universitet 
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Bilaga 3.   

 
Samtycke till deltagande i studien att undersöka hur skolsköterskan 

arbetar med barn med övervikt i åldrarna 6-12 år. 

 
 

Jag har fått information om studiens syfte och tillvägagångssätt, fått möjlighet 

att ställa frågor samt få dem besvarade. Jag samtycker här med till att delta i 

studie vars syfte är att via intervju ta del av hur skolsköterskan arbetar med barn 

med övervikt i åldrarna 6-12 år. 
 

Ort, datum 

 

 

Telefon 

_____________________________ 

 

Mailadress 

______________________________ 

 

Namnteckning 
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Bilaga 4.  
 

Intervjufrågor 
 

 Hur många år har du varit sjuksköterska? 

 Hur många år har du arbetat som skolsköterska?  

 Hur många år har du arbetat på den aktuella skolan? 

 Hur många elever har du hand om på skolan? 

 Vilka åldrar har eleverna? 

 

 Hur arbetar du med elever med övervikt?  

 Hur skulle du vilja arbeta med elever med övervikt? 

 Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 5.  Iso BMI 

 
 

Ålder 

 

 

Pojke 

 

Flicka 

 

Pojke 

 

Flicka 

År 
iso BMI 

25 

iso BMI 

25 

iso BMI 

30 

iso BMI 

30 

4 17,55 17,28 19,29 19,15 

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 

5 17,42 17,15 19,30 19,17 

5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 

6 17,55 17,34 19,78 19,65 

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 

7 17,92 17,75 20,63 20,51 

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 

8 18,44 18,35 21,60 21,57 

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 

9 19,10 19,07 22,77 22,81 

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 

10 19,84 19,86 24,00 24,11 

10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 

11 20,55 20,74 25,10 25,42 

11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 

12 21,22 21,68 26,02 26,67 

12,5 21,56 22,14 26,43 27,24 

 
(källa www.1177.se)  
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Bilaga 6. 
 

Tallriksmodellen enligt Livsmedelsverket 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


