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Sammanfattning 

 

Bakgrund Övervikt och fetma hos barn är idag ett stort problem både globalt och nationellt. 

Ett av fem barn i skolåldern har övervikt eller fetma. Barn får idag ta konsekvenserna av att 

samhällets syn på vad som är normalvikt har förändrats. Övervikt och fetma under barndomen 

medför risk för att tidigare i livet utveckla följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och 

diabetes. Skolsköterskan på låg- och mellanstadiet bedriver det inledande arbetet med barn med 

en onormal viktutveckling.  Ett arbete som måste anpassas efter barnens varierande ålder och 

mognad. 

 

Syftet var att beskriva skolsköterskans upplevelse av att möta barn med risk för övervikt. 

 

Metod Studien utfördes med kvalitativ ansats. Sex semistrukturerade intervjuer gjordes för att 

samla in data. Insamlad data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med deskriptiv 

induktiv ansats. 

 

Resultatet beskrivs i tre kategorier Skolsköterskans roll, Möta individen där den är och 

Motivera till förändring med Mellanmänskliga relationer som ett övergripande tema. 

Skolsköterskorna upplever att deras roll och vad som ingår i arbetsuppgifterna är tydligt i 

riktlinjerna. Det är av vikt att skapa en god relation med barnet och att få föräldrarnas förtroende 

för att kunna påbörja arbetet med att motivera till förändring. Föräldrar som på grund av omsorg 

om barnet sätter upp gränser för hur samtalet får utföras upplevs av skolsköterskorna som ett 

hinder i arbetet. 

 

Konklusion Studien ger en ökad förståelse för det komplexa arbetet med barn med risk för 

övervikt och vilka styrkor och svagheter som skolsköterskorna upplever i sitt arbete. Att påbörja 

arbetet tidigt, fortsätta följa och stödja individen och familjen ansågs vara betydelsefull för 

resultatet. 

 

Nyckelord: barn, möte, riskbedömning, skolsköterska, övervikt  
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Abstract 

Background:  Children with overweight and obesity is an issue globally and nationally. One 

out of five school-aged children is overweight or obese. Children deal with the consequences 

of society’s changed approach of normal weight. Childhood overweight or obesity increase the 

risk of developing diseases like diabetes and cardiovascular diseases at a younger age. The 

school nurse begins the work with children who have an abnormal weight gain. The work has 

to be adapted to children's age and maturity. 

 

The aim was to describe the school nurse's experience of encountering children in risk of 

overweight. 

 

Method The study was conducted with a qualitative approach. 

Six semi-structured interviews were conducted to collect data. Collected data were analysed 

using qualitative content analysis with descriptive inductive approach. 

 

The result is described in three categories The school nurse's role, Meeting the individual 

where it is and Motivate change with an overall theme Interpersonal relationships.  

The school nurses felt that their role and what is included in their duties are evident in the 

guidelines. It is important to create a good relationship with the child and to have the parents' 

confidence to begin work to motivate change. Parents who due to care for the child put limits 

on how the conversation may be conducted are by school nurses perceived as an obstacle in 

their work.  

 

Conclusion: The study provides a wider understanding of the complex work with children in 

risk of overweight and the strengths and shortcomings the school nurse experience. An early 

start, continuous follow-ups and providing support for the individual and the family were 

considered to be significant for the outcome. 

 

Keywords: children, encountering, overweight, risk assessment, school nurse 
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INLEDNING 

Att möta barn med risk för övervikt är en utmaning i skolsköterskans arbete. Övervikt bland 

barn har de senaste åren ökat med konsekvenser för individen både i barndomen och i vuxen 

ålder (Världshälsoorganisationen [WHO], 2015a). Det är en svår balansgång för skolsköterskan 

att i mötet med barnet, finna de rätta orden och att lägga god grund för en fortsatt kontakt. 

Betoningen bör ligga på samspel mellan skolsköterska och barn. Det krävs en relation med 

ömsesidig respekt och det är omsorgshandlingarna i sig som ger möjlighet till etablering av 

kontakt mellan skolsköterska och barn (Watson, 2008). Tidigare studier visar att oro för att 

förstöra relationer med föräldrar, och där med hindras att skapa kontakt med barnen, hämmar 

sjuksköterskan i sitt arbete (Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman, & Dykes, 2012; Hendershot, 

Telljohann, Price, Drake, & Mosca, 2008). 

 

BAKGRUND 

 

Övervikt och fetma hos barn 

 

WHO (2015a) beskriver ökningen av barn med övervikt och fetma som en av 2000-talets största 

utmaningar inom folkhälsan. Barn med övervikt och fetma löper större risk att ha övervikt och 

fetma som vuxna. Det medför risk att utveckla sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar 

tidigare i livet än andra. Barnfetma är förenat med högre risk för funktionshinder så som 

förslitningsskador i vuxen ålder eller förtidig död. Övervikt och fetma samt följdsjukdomarna 

kan till stor del förebyggas. Andelen barn under fem års ålder med övervikt uppskattades till 42 

miljoner år 2013, av dessa bodde 31 miljoner i utvecklingsländer. 

 

WHO (2015b) menar att grundstenen till övervikt och fetma i barndomen är en obalans mellan 

kaloriintag och förbrukade kalorier. Globalt sker en förändring i kosten mot ökat intag av 

energirika livsmedel som innehåller mer socker och fett och mindre mineraler och vitaminer. 

Detta sker samtidigt som det blir allt vanligare med stillasittande återhämtning och transporter 

som inte kräver någon fysisk ansträngning. WHO anser att en av anledningarna är urbanisering. 

 

Förekomsten av övervikt och fetma bland Europeiska barn i åldern sex till nio år är 19,3-49 % 

bland pojkar och 18,4-42,5 % bland flickor, något vanligare förekommande i södra Europa. I 

Sverige är prevalensen av övervikt och fetma bland sju åringar 23,5 % av pojkar och 22 % av 
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flickor. För åtta åringarna har siffran ökat till 26,3 % av pojkarna och 23,5 % av flickorna. 

Studien resultat baserades på uppgifter om 168 832 barn i Europa vara av 3665 var från Sverige 

(Wijnhoven, et al., 2013). Borup och Holstein (2010) visade att pojkar med övervikt ägnade 

mer tankar på hälsosamtalet och följde skolsköterskans råd oftare än vad pojkar med normalvikt 

eller undervikt gjorde. Bland flickor sågs ingen skillnad på hur de tog till sig skolsköterskans 

råd. Pojkar med övervikt uppsökte oftare skolsköterskan för uppföljning än vad flickor med 

övervikt gjorde. 

 

Andelen svenska barn med övervikt och fetma har varit i stort sett oförändrat senaste åren men 

barn som har lågutbildade föräldrar har oftare övervikt än barn med högutbildade föräldrar 

(Moraeus, Lissner, & Sjöberg, 2014). Isma et al. (2012) har intervjuat sjuksköterskor som 

menar att samhällets syn på vad som är normalvikt har ändrats över tid. Gruppen av överviktiga 

barn är så stor att de inte längre sticker ut utan ses som normala och de som är normalviktiga 

ses som smala. 

 

Hälsofrämjande arbete 

 

Folkhälsoarbetet i Sverige inriktar sig på samhällen och befolkningar. Fokus ligger på hälsa och 

att förebygga sjukdom för att minska hälsoklyftorna. Att målinrikta hälsoarbetet det vill säga 

att ha ett målgruppsperspektiv mot en speciell riskgrupp är en vanlig strategi inom 

folkhälsoarbetet. Skolan betraktas som en viktig arena för folkhälsoarbete (Scriven, 2013). 

 

Målet med det nationella folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa förutsättningar för en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen. Regeringens folkhälsoproposition innehåller elva 

målområden där målområde tre rör barn och ungas uppväxtvillkor. Folkhälsomyndigheten 

skriver att insatser för att främja en god hälsa hos barn ska göras där de är. Därför är hemmet 

och skolan viktiga arenor för insatser för levnadsvanor som goda kost och motionsvanor 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 
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Elevhälsans medicinska insats 

 

Alla elever i grundskolan ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) ha tillgång till elevhälsan som 

främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja eleverna att uppnå 

utbildningens mål. Elevhälsans personal ska tillgodose medicinska, psykologiska och 

psykosociala behov. Arbetet som utförs inom elevhälsans medicinska del ska enligt Skollagen 

(SFS 2010:800) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) överensstämma med vetenskap och 

beprövad erfarenhet med barnets bästa som utgångspunkt. 

 

Skolsköterskan tillsammans med skolläkare utför arbetet inom elevhälsans medicinska del och 

ska erbjuda hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser. Elever i grundskolan ska erbjudas minst 

tre hälsobesök jämnt fördelade under skoltiden. Hälsobesöket är en allmän hälsokontroll. 

Mellan hälsobesöken ska eleven erbjudas undersökningar av syn och hörsel samt andra 

begränsade hälsokontroller (SFS 2010:800). Utöver att erbjuda hälsobesök är ett av 

skolsköterskans ansvar att uppmärksamma avvikande viktutveckling och agera adekvat 

(Grimstedt , Langenkrans, Lundquist, Teider, & Wedahl, 2011).  

 

Elevhälsans medicinska del ska utföra generell primärprevention mot fetma och övervikt, 

uppmärksamma okomplicerad övervikt för att förhindra att den leder till fetma och utföra 

åtgärder vid okomplicerad fetma i minst sex månader innan remiss till specialistvård. Med 

okomplicerad övervikt och fetma menas barn utan riskfaktorer. Riskfaktorer är föräldrar eller 

syskon med fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck, tidig hjärtinfarkt och/eller höga blodfetter 

(Landstinget Dalarna, et al., 2012). 

 

Body Mass Index (BMI) är ett av de hjälpmedel som skolsköterskan kan använda för att bedöma 

om ett barn ligger i risk för övervikt. BMI räknas ut så att längden i meter delat med vikten i 

kilo upphöjt till två. Vid uträkning av övervikt hos barn är det fler faktorer att ta hänsyn till. 

Ålder på barnet och om sjukdomar finns ska detta tas med i bedömningen innan beslut kan tas 

om viktstabilisering eller viktnedgång är aktuellt (Rabbitt & Coyne, 2012). När BMI används 

på barn kallas det ISO-BMI där iso står för en internationell standardisering gjord av The 

International Obesity Task Force (IOTF) (Dietz & Bellizzi, 1999). Till skillnad från BMI för 

vuxna är ISO-BMI anpassat efter barnets kön och ålder (se Bilaga 1,Figur 1) (Persson, 2015). 
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Figur 1. Iso-BMI 

 
(Persson, 2015) 

 

Hendershot et al. (2008) skriver att 67 % i deras studie anser att skolsköterskor ska mäta BMI 

och 81 % tyckte att det var skolsköterskans uppgift att hjälpa barn med övervikt. Skolsköterskor 

som själva har fetma upplevdes ha betydligt fler orsaker till att inte mäta BMI. De som hade ett 

styrdokument som sa att de skulle mäta BMI gjorde det oftare. 

 

Teoretisk referensram 

 

I den patientgrupp som skolsköterskan har att möta finns ett stort spann av åldrar med olika 

former av förståelse för problem med övervikt. På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut har 

Holm Ivarsson & Pantzar (2007) utkommit med en handbok i motiverande samtal (MI) för 

skolhälsovården. Handboken beskriver hur MI teknik kan användas i mötet med barn och 

ungdomar. Syftet med MI är att öka barnets egen motivation till förändring genom att 

tillsammans med barnet utforska problemet. Det blir då barnet själv som styr på vilken nivå 

samtalet ska föras. Barnen kan ha en ambivalent inställning till sitt problem med övervikt. 

Miller och Rollnick (2013) beskriver ambivalens som ett viktigt inslag för någon som ska hjälpa 

och vägleda ett barn till förändring. Barnet vet oftast vad problemet är och vad det borde göra 

men inte hur det ska nå dit. Barnet kan beskriva för och nackdelar och behöver vägledning för 

att hitta en lösning. Det är inte vägledaren som ska komma med lösningen det är barnet själv. 

 

Aronsson (2000) gör en ny tolkning av utvecklingsteoretikern Jean Piaget (1896-1980) och 

beskriver hur och med vilka metoder Piaget tar fram olika teorier för ett barns utveckling. Det 

börjar när barn i olika åldrar utsätts för illusioner och synvillor och i vilken ålder de kan 

genomskåda forskningsledarens manipulationer. Piaget finner att det är mer intressant med de 
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felaktiga svaren än med de rätta svaren. En av de teorier Piaget (2013) levererar är att det yngre 

barnet ser saker i svart och vitt. Det går alltså inte att lära ett litet barn att förstå abstrakta 

företeelser. Det är en fråga om mognad och utveckling. Piaget kallar det för Kognitiv realism, 

det äldre barnet har en större förmåga att se gråzoner, de är mer relativistiska. Enligt Piaget har 

utvecklingsfaserna en brytpunkt vid ca 11 års ålder. 

 

I många av Piagets forskningsmetoder låter han barnet själv styra samtalet och att intervjuaren 

endast ställer speglande frågor som lämnar utrymme för barnet att forma sitt eget språk. 

Dialogen utgår från barnets egna associationer och öppnar för barnet att använda de begrepp 

och uttryck som de förstår, för att lära sig och kunna ta in nya saker (Aronsson, 2000; Piaget, 

2013). 

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Jean Watsons (2008) teorier om samspelet mellan människor är 

det viktigast att förstå människors individuella behov. Utifrån vem den man möter är, kunna 

anpassa sitt förhållningssätt så att det blir till den hjälp som mottagaren behöver. Watson vill 

att det ska sökas en djupare mening än den uppenbara, som i skolsköterskans fall det uppenbara 

är att barnen de möter är överviktiga men den djupare meningen kan ju vara helt olika orsaker 

till varför övervikt uppstått. Watson vill att sköterskan ska fortsätta att leta efter nya sätt att 

betrakta omvärlden, de människor som sköterskan möter och omvårdnaden. Watson menar 

vidare att två individer inte kan mötas utan att ta med in i mötet de erfarenheter och de sätt att 

betrakta sin omvärld som individen har. För att så bra som möjligt kunna förstå den individ som 

skolsköterskan möter måste dessa premisser vara välbekanta (ibid). Att ha ett öppet sinne och 

inställning ger bra förutsättningar att lära sig nya saker och enligt Piaget finns inget bättre sätt 

att göra detta än att möta barnet (Aronsson, 2000). 

 

Problemformulering 

 

Globalt och nationellt är övervikt och fetma hos barn ett stort problem. Barn får idag ta 

konsekvenserna av att samhällets syn på vad som är normalvikt har förändrats och en övervikt 

är mer accepterad. Idag har ett av fem barn i skolåldern övervikt eller fetma. Övervikt och fetma 

under barndomen medför risk för att tidigare i livet utveckla följdsjukdomar som hjärt-

kärlsjukdomar och diabetes. Skolsköterskan bedriver det inledande arbetet med barn med en 

onormal viktutveckling och har idag en stor och skiftande grupp barn att möta. Med samhällets 
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förändrade syn på vad som är övervikt som grund motiveras att undersöka hur skolsköterskan 

upplever att möta barn med risk för övervikt. 

 

SYFTE 

 

Syftet med uppsatsen var att beskriva skolsköterskors upplevelser av att möta barn med risk 

för övervikt. 

 

METOD 

 

Design 

 

För att kunna skapa en bild av hur skolsköterskan upplever att möta barn med risk för övervikt 

ansågs en kvalitativ metod med deskriptiv design och en induktiv ansats som lämplig. Syfte att 

genom empiriska studier via intervjuer beskriva erfarna skolsköterskors upplevelser av att möta 

barn med risk för övervikt och att beskriva ett tidigare lite utforskat område. 

 

Urval 

 

Ett strategiskt urval användes då informanterna skulle ha erfarenhet av fenomenet som 

studerades (Polit & Beck, 2012). Det strategiska urvalet syftade till att finna skolsköterskor på 

låg- och mellanstadieskolor som kunde ge informationsrika beskrivningar av fenomenet för att 

få ett underlag som kunde svara mot syftet. I en kvalitativ studie med få informanter var det av 

vikt att finna informanter med varierad bakgrund och erfarenhet för att beskriva fenomenet från 

olika perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna var 

sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller 

skolsköterska, verksamma inom och med minst ett års erfarenhet av elevhälsan på låg- och 

mellanstadiet. Önskvärt var att båda könen var representerade, att få en spridning i ålder på 

informanterna och antal verksamma år som skolsköterska. 

 

Verksamhetsansvarig för elevhälsan i en privatskola och fem kommuner i ett län i 

Mellansverige kontaktades via mail med informationsbrev om studien för att få tillträde till 

forskningsfältet. Samtycke inhämtades via mail från fem av sex verksamhetsansvariga. Den 
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sjätte svarade inte på mail och gick inte att nå på telefon. Samtliga 36 skolsköterskor verksamma 

på låg- och mellanstadiet kontaktades av elevhälsans verksamhetsansvariga eller författarna via 

mail. En verksamhetsansvarig skickade mail med information om studien till samtliga anställda 

skolsköterskor i den verksamheten. Resterande verksamhetsansvariga lämnade ut email 

adresser och godkände att författarna kontaktade skolsköterskorna. Mailet innehöll information 

om syftet med studien, tillvägagångssätt och blankett om informerat samtycke. Av de tre 

skolsköterskor som initialt tackade ja till att vara med i studien var det en som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna rörande erfarenhet inom elevhälsan, denna skolsköterska ställde upp på 

en provintervju. Ytterligare fem skolsköterskor som fått mail med information om studien 

kontaktades på telefon i den ordning de listats på kommunens webbsidor och av dessa 

accepterade fyra sitt deltagande. Tider för intervjuer bokades. Urvalsprocessen beskrivs i en 

tabell (Tabell 1). 

 

Tabell 1 Urvalsprocessen 

Antal 

kontaktade 

verksamhetsan

svariga 

Bortfall 

av 

verksam

hetsansv

ariga 

Antal 

verksamhetsan

svariga som 

tackat ja till 

deltagande 

Antal 

tillfrågade 

skolsköters

kor 

Bortfall av 

skolsköterskor 

Totalt 

antal 

informa

nter 

6 1 5 36 30 6 

 

Informanter 

 

I studien inkluderades sex skolsköterskor, fem kvinnor och en man mellan 31 och 59 år (M 41 

år). Två var distriktsköterskor och fyra barnsjuksköterskor med 2-10 års (M 3,6 år) erfarenhet 

som skolsköterskor. Den samlade erfarenheten av att vara sjuksköterska i informantgruppen är 

6-36 år (M 14 år). Alla skolsköterskorna utom en beskriver att de arbetar på skolor med kulturell 

mångfald. Tre av skolsköterskorna arbetar på skolor i en innerstad och tre i kranskommuner 

som karaktäriseras av landsbygd (Tabell 2). 
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Tabell 2. Informanter 

Ålder 31 år 35 år 38 år 42 år 45 år 59 år 
År som 

sjuksköterska 
6 år 10 år 7år 18 år 11 år 36 år 

År som 

skolsköterska 
2 år 5 år 2 år 2 år 7 år 10 år 

Tid på 

nuvarande 

arbetsplats 

2 år 5 år 2 år 2 år 7 år 4 år 

Specialistutbild

ning 
Barnsjukskö

terska 

Barnsjukskö

terska 
Barnsjukskö

terska 
Distriktsskö

terska 
Distriktsköt

erska 

Barnsjukskö

terska 

 

 

Datainsamling 

 

En semistrukturerad intervjuteknik valdes för datainsamlingen med en för studien utformad 

intervjuguide. Intervjuguiden diskuterades med handledare för utformningen av frågorna. Med 

semistrukturerad menas att det är strikt vad intervjuaren får säga och hur frågorna ställs, medan 

det är öppet för informanter att prata fritt (Polit & Beck, 2012). 

 

En provintervju utfördes med en skolsköterska, som tidigare exkluderats, för att testa 

intervjuguiden, intervjusituationen och tidsåtgången. En fråga i intervjuguiden som upplevdes 

otydlig omformulerades efter provintervjun. En ny provintervju med en informant, ur 

informantgruppen gjordes och den omformulerade frågan upplevdes inte längre otydlig (Bilaga 

2). Varefter intervjun inkluderades i resultatet. Båda författarna var med vid de två första 

intervjuerna. Sen gjordes intervjuerna enskilt, två respektive tre intervjuer. Informanterna 

bestämde tid och plats för intervju. Alla intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser. 

Intervjuerna som tog mellan 40-60 minuter ljudinspelades med tillstånd av informanterna. 

Samtliga informanter har skrivit under samtyckesblanketten. Intervjuerna inleddes med en kort 

beskrivning av syftet med studien och intervjumetoden som inte ljudinspelades, detta för att få 

en så likvärdig situation som möjligt för alla informanter. 

 

 

 

Databearbetning och analys 

 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) gjordes genom att granska, 

tolka och beskriva materialet för att identifiera likheter och skillnader. Innehållsanalys 

innehåller en manifest och en latent del. Vid den manifesta delen beskrivs det som sägs i texten 
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med så lite tolkning som möjligt (ibid). Ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberades 

ordagrant av den som gjort intervjun med tillägg för andra ljud som skratt, tvekan eller undran 

och kontroll lästes av båda författarna för att säkerställa överensstämmelse mellan text och 

ljudinspelning. Samtliga intervjutexter lästes igenom enskilt av båda författarna flera gånger 

för att få en känsla för helheten. 

 

Det insamlade datamaterialet analyserades enligt den av Graneheim och Lundman (2004) 

beskrivna metod för kvalitativ innehållsanalys. Meningsbärande enheter togs ut av författarna 

tillsammans och kondenserades utan att ändra innehåll. Det kondenserade datamaterialet fick 

sammanfattande koder. Koderna sorterades upp efter likheter och skillnader och delades in i 

subkategorier. Subkategorierna delades in i tre kategorier. För att säkerställa att resultatet svarar 

på syftet med studien har syftet varit synligt under analysen. Vid den latenta delen tolkades den 

underliggande meningen i datamaterialet och temat mellanmänskliga relationer skapades 

(Tabell 3). Citat ur originaltranskriberingen valdes ut för att förstärka de olika kategorierna och 

subkategorierna i resultatet. Analysen utfördes med reflektioner och diskussioner mellan båda 

författarna.  
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Tabell 3 Exempel på analysprocessen 

Meningsenheter Kondensering Exempel 

på koder 

Subkategori Kategori Tema 

Jag förlitar mig mycket 

på 
de riktlinjer vi har. 

 

Förlitar sig på 

riktlinjer 

Riktlinjer 

Mål 

Gemensamma mål 

och riktlinjer. 
 

 

 
 

Skolsköterskans 

roll 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Mellanmänskliga 

relationer 

Vet jag det att om vi 
gör någonting nu så 

kan det ha betydelse så 

jag tycker att det är ja det 
pushar mig ganska 

bra. 

Vet att det vi gör nu 
kan ha betydelse 

 

det pushar mig 

Ansvar 
Kunskap 

Erfarenhet 

Ansvar på grund av 
egen kompetens och 

erfarenhet 

utan där handlar det om 

vad föräldrarna vad dom 

erbjuder hemma vilka 
möjligheter man kan ges 

till rörelse  

 

Handlar om vad som 

erbjuds hemma 

möjligheter till rörelse 
 

Möjligheter 

 

Lära känna och göra 

sig en bild av barnet 

 

 

 
Möta individen där 

den är 

om dom säger själva att 
dom sitter och ser på teve 

eller spelar spel heeeela 
tiden inte gör något annat 

kan det ju finnas en risk, 

för oftast sitter man ju 
och små äter i samband 

med det också. 

Stillasittande fritid en 
risk, små äter. 

Småätande 
Stillasittande 

Bedömning av 
risker. 

Åter igen så tycker jag att 
det största hindret är 

föräldrars rädsla för att 

prata om det …  
 

Största hindret 
föräldrars rädslor 

 

Hinder Föräldrars rädslor  
 

 

Motivera till 
förändring 

Jag jobbar mycket med 

MI också både med 
föräldrar och med barn, 

försöker ställa mer frågor 

än man ger råd.  
 

Jobbar med MI med 

föräldrar och barn. 
Ställer frågor ger inte 

råd. 

Förhållning 

Motivation 

Verktyg vid 

förändring 

  

 

 

Etiska överväganden 

 

Studien utfördes med de av Northen Nurses´ Federation (2003) beskrivna grundläggande etiska 

principerna för omvårdnadsforskning som vägledning, principen om autonomi, principen om 

att göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa. Autonomiprincipen 

tillämpades då informanterna efter att ha fått skriftlig information om syftet med studien och 

metod för datainsamling själva fick välja om de ville delta. Informerat samtycke inhämtades 

från verksamhetsansvariga och informanterna. Informanterna informerades om att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande utan förklaring eller konsekvenser. Godhetsprincipen 

tillämpades då syftet med studien var att belysa ett ämne som tidigare inte utforskats. Principen 

om att inte skada tillämpades då inga risker för skada eller obehag hos informanterna kunde 

ses. All forskningsdata avidentifieras och förvarades inlåst och kommer att förstöras efter 

godkänd examination. Rättviseprincipen tillämpades genom att alla informanter fått samma 

information om studien (Northen Nurses Federation, 2003). 
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Informanterna i studien har haft rätt att kräva att deltagandet är konfidentiellt och fått en tydlig 

och enkel information som var både muntlig och skriftlig enligt Helsingforsdeklarationen 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

RESULTAT 

 

Resultatet syftade till att beskriva skolsköterskans upplevelse av att möta barn med risk för 

övervikt. Det insamlade och analyserade materialet resulterade i ett övergripande tema 

Mellanmänskliga relationer. Temat beskriver relationen mellan skolsköterskan, barnet och 

förälder, i tre kategorier och tio subkategorier. De tre kategorierna redovisas som 

Skolsköterskans roll, Möta individen där den är och Motivera till förändring. Subkategorierna 

redogörs för under respektive kategori i Tabell 4 och i löpande text. Informanterna benämns 

gemensamt som skolsköterskorna och barnets vårdnadshavare benämns som förälder i 

redovisningen av resultatet. Siffrorna i parentesen efter varje citat anger från vilken intervju 

citatet är taget. 

 

Tabell 4 Tema, kategorier och subkategorier. 

Mellanmänskliga relationer 

Skolsköterskans roll Möta individen där den är Motivera till förändring 

Ansvar på grund av egen 

kompetens och erfarenhet. 
Bedömning av risker. 

Tydlighet i information, fakta 

och ordval 

Gemensamma mål och 

riktlinjer. 

Lära känna och göra sig en 

bild av barnet. 
Verktyg vid förändring 

Motvikt till media och 

samhället. Barnets mognadsgrad och 

förtroende från föräldrar. 

Samarbete med föräldrar, 

skola och samhälle. 
Stöttning av kollegor 

 

Skolsköterskans roll 

 

Skolsköterskorna beskrev att de kände ansvar för att uppmärksamma om ett barn hade risk för 

övervikt, utifrån deras kunskap och kompetens, tillsammans med de riktlinjer skolsköterskorna 
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har att arbeta efter. De upplevde att det fanns stöd i forskningen för att börja agera tidigt så 

tidigt som i 4-6 års ålder när ett trendbrott i tillväxten upptäcktes. De motiverade detta med att 

forskning visar att en tidig start med arbetet runt övervikt får betydelse framöver. Ord som Plikt 

och Ansvar användes i intervjuerna. ”Jag har ju riktlinjer, det är min plikt som skolsköterska.” 

(4) 

 

Det som känns mest alarmerande är ju där det går väldigt brant uppåt på kurvan att har 

det hänt någonting och de kanske inte ligger så jättehögt upp på kurvan har kanske inte 

ens har nått upp till övervikt gränsen då men man ser att här kommer det att gå väldigt 

fort om det fortsätter i samma takt så.(5) 

 

Upplevelsen hos skolsköterskorna var att deras ansvar att hjälpa barnen grundade sig i det 

växande problemet med övervikt i samhället och att barn med övervikt eller fetma var utsatta 

av andra barn på grund av sin övervikt eller fetma. Att de hade ett sämre självförtroende och 

inte hängde med de andra barnen. Upplevelsen var också att de barnen kunskapsmässigt inte 

presterar på den nivån de är kapabla till. ”Man ser att barnen mår dåligt, man ser att barnen inte 

får de betyg de ska ha. De blir mobbade, de har ett riktigt helvete på skolan.” (2) 

 

Skolsköterskorna upplevde att ökad erfarenhet gjorde det lättare att prata om frågor som rörde 

övervikt, de ansåg sig ha bra och omfattande kunskap om ett hälsosamt leverne. Kände dock 

att de ville lära sig mer om att hjälpa barnen att hitta egen motivation till att vilja förändras. 

”Jag känner att jag är skyldig att visa för dem att det finns en risk, och ta upp det.” (3) 

”Hälsofrämjande och förebyggande är min huvuduppgift.” (1) 

 

Skolsköterskor beskriver att deras gemensamma riktlinjer ger dem en känsla av trygghet och 

tydlighet i yrkesrollen. I samarbetet med övriga aktörer i elevhälsoteamet samt lärare och övrig 

personal på skolan stärks av tydliga gemensamma grunder. "Jag måste ju alltid ha föräldrarnas 

godkännande så jag kan ju inte bara gå och hämta ett barn när en lärare säger det. " (4) 

 

Det beskrivs att inom kommunen sker samarbetet på olika sätt, i den större kommunen bildas 

en fokusgrupp runt arbetet med överviktiga barn och hur arbetet utvecklas och gemensamma 

mål med det. I den mindre kommunen tas enskilda frågor upp till diskussion för att komma 

fram till ett gemensamt förhållningssätt. 
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Skolsköterskorna beskriver att de arbetar för ett hälsosammare samhälle med hälsan i fokus till 

skillnad från medias utseendefixerade ideal, där normen är att vara smal. Skolsköterskorna såg 

sig som en motvikt till medias bild av hälsa. Flera skolsköterskor säger att det inte handlar om 

kroppens utseende i första hand. Vikten läggs på att barnet ska uppleva en bättre hälsa, orka 

mer och inte utsättas för de risker för följdsjukdomar som övervikt och fetma medför. ”Det inte 

ska handla om utseende utan att det ska handla om hälsa, må bra. Försöker va en motvikt till 

allt det och det är därför vi blir viktiga ur den aspekten.” (6) 

 

De kände stor tilltro till sina kollegor och vände sig till dem i första hand för att få stöd och 

handledning när de stötte på problem. Flera av skolsköterskorna ingick i nätverk med andra 

skolsköterskor där de träffades kontinuerlig. Även skolläkaren och landstingets obesitasteam 

uppgavs som möjliga kontakter men att de inte utnyttjades i så stor utsträckning. ”Det här är ju 

någonting som hela folkhälsan brottas med. Så det finns ju ingen man kan ringa som sitter inne 

med en jättebra lösning utan det är ju mer hjälp att bolla.” (3). 

 

 

Att möta individen där den är 

Skolsköterskornas upplevelser var att de flesta barnen med övervikt var kända från BVC eller 

upptäcktes på rutin vid till exempel hälsokontroller. Det hände nästan aldrig att en förälder eller 

ett barn själva sökte upp skolsköterskan för få hjälp och för att prata om övervikt. ”Ofta vid 

hälsobesöken och det har vi ju i förskoleklass, och i tvåan och i fyran. Så det är ju absolut oftast 

där som det först blir.” (5) 

 

För att bedöma om ett barn har risk för övervikt användes oftast tillväxtkurvor och avvikande 

trender i dessa. Tillväxtkurvan upplevdes som ett tydligt instrument och ett bra utgångsläge för 

att börja prata om övervikt. Flera skolsköterskor menade att även andra faktorer måste vägas in 

i bedömningen. De använde frågeformulär inför hälsokontroller för att få veta mer om barnets 

levnadsvanor. Det blev en samlad bedömning där skolsköterskan inte bara använde riktlinjer 

och praktiska verktyg som tillväxtkurvor utan även sin egen erfarenhet och sin kliniska blick. 

”Man kan ju inte stirra sig blind på enbart kurvan, man måste se hela barnet.” (6) 

 

Skolsköterskorna upplevde att de bemötte pojkar och flickor på samma sätt. De erbjöd samma 

hjälp till pojkar och flickor men menade att flickor tar oftare emot den erbjudna hjälpen. Två 

skolsköterskor sa att flickor generellt är mer verbala än pojkar och att mötet utvecklades på ett 



  

 

  

 

18 

 

annat sätt med flickor än med pojkar. Ingen av skolsköterskorna upplevde skillnad i hur de 

bemöter barn från andra kulturer. ”Det har inte så mycket med att göra vilket land man kommer 

ifrån, utan det är mer vilken social status man har, tror jag, i samhället.” (2). Men att de har i 

åtanke att vi är olika, kommer från olika bakgrunder, har olika traditioner för vad vi äter och 

vilka former av motion som är aktuella. Men att grundproblemen är det samma, ett högt 

kaloriintag. 

 

Den upplevda stora skillnaden var på individnivå. Det handlade inte om kön eller vilket land 

de kom ifrån utan vilka resurser barnets familj hade. Med resurser menades både ekonomiska 

men även de sociala resurserna till exempel att kunna ta reda på var det fanns tillgång på 

passande aktiviteter. Flera skolsköterskor beskrev att barn från familjer med knappa 

ekonomiska förutsättningar måste bemötas på ett annat sätt än de som kommer från familjer 

med god ekonomi. ”… vad gäller barn från andra länder som kanske inte ens har råd att köpa 

kläder kan jag inte prata om att gå till simhallen två gånger i veckan för att simma.” (2) 

 

Flera skolsköterskor upplevde att det inte var deras uppgift att berätta för barnet varför de ska 

till skolsköterskan på ett uppföljande besök för att kontrollera tillväxten. Det överlämnade de 

till föräldrarna som är de som känner barnet bäst och vet vilken information barnet är moget att 

ta emot. Skolsköterskan fanns där som stöd för föräldrarna. Först senare när skolsköterskan, 

barnet och föräldrar fått en relation arbetar skolsköterskan riktat direkt mot barnet. 

 

Skolsköterskorna beskrev att överviktiga barn idag är medvetna om att de inte ser ut som sina 

klasskamrater, det är ett känsligt och svårt ämne. Att prata om vikt utan att värdera upplevdes 

som grunden för att få en bra kontakt med barnet. ” … man pratar som om att det har att göra 

med vad som är bra för en och hälsan att man ska kunna springa fortare, hoppa lättare och röra 

sig snabbare, sådana saker. ” (5) 

 

Föräldrars rädslor för vad som skulle kunna hända med barnen om de utsattes för allt för tydlig 

information som de inte var mogna att förstå gjorde att skolsköterskorna upplevde föräldrar 

som ett hinder när de skulle skapa en god kontakt med barnen.  

 

 … om man bara får lov att prata öppet om det .... får man inte det är hyschigt blir 

nånstans mitt i mellan dom vet vi ska kolla tillväxten fast barna vet inte riktigt varför 

…. det blir ju ett hinder för att ha en dialog med barnet som man skulle önska föräldrar 
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gör det i all välmening så alla gör det de tror är bäst för sitt barn så att det är i all 

välmening det förstår man men det blir lite synd när det blir ett hinder. (6). 

 

Motivera till förändring 

 

Skolsköterskorna upplevde att det var lättare att påbörja arbetet med att motivera till förändring 

om de kunde visa på ett trendbrott på tillväxtkurvan och hur den fortsatta tillväxten skulle kunna 

bli. Även i det fortsatta arbetet var tillväxtkurvan ett användbart verktyg för att visa på 

förändring. Tillväxtkurvan användes framförallt för föräldrar men visades också för de lite äldre 

barnen. Några skolsköterskor beskrev att de ibland förde diskussioner med kollegor om 

lämpligheten i att använda tillväxtkurvor som ett pedagogiskt verktyg. Iso-BMI användes inte 

i arbetet med barn och föräldrar utan var ett mätinstrument som skolsköterskan använde i sin 

egen bedömning och vid kontakter med andra vårdinstanser.  

 

Jag tycker att det är bra på ett sätt för det ger mig mandat att börja prata med föräldrar 

det hade varit svårt att börja diskutera levnadsvanor å kost och motion och sånt där om 

jag inte hade kunnat mäta det och visa på en kurva att visa föräldrarna att så här ser det 

ut erat barn sticker iväg åt det här hållet och vi vet att fortsätter det så kommer det att 

bli så här i slutänden. (2) 

 

Några skolsköterskor använde pedagogiska verktyg som bilder, mat och rörelsepyramider och 

arbetsböcker i sitt arbete för att motivera till förändring. Skolsköterskorna upplevde det positivt 

att använda pedagogiska verktyg. Flera efterfrågade nyare och bättre pedagogiskt material. ”… 

kan använda pedagogiska bilder de får sitta och titta, det är lite text och det är roliga teckningar. 

Det tycker de om.” (1) 

 

Motiverande samtal (MI) teknik användes för att motivera till förändring, det var en ofta använd 

metod som flera av informanterna kände sig trygga med. MI användes både för att motivera 

föräldrar och barn till förändring. Dock upplevde flera skolsköterskor att de behövde mer 

utbildning i metoden vad gäller att motivera barn. ”… måste hitta deras egen motivation för 

annars kan man sitta hur många gånger som helst och det ger ingenting.” (6) ”Det kan ge väldigt 

bra resultat om man bara är öppen för vad just den individen är mottaglig för.” (4) 

 

Skolsköterskorna upplevde att om de fick möjlighet prata öppet med barnet om övervikt och 

vad en hälsosam livsstil är så var barnen intresserade och positivt inställda. Det var sällan de 
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upplevde problem i mötet med barnet då. Skolsköterskorna upplevde att problemen uppstår när 

föräldrar sätter upp gränser för vad som får sägas till barnen. De upplevde att det var föräldrars 

rädsla för vad som skulle kunna hända med barnen som fick dem att begränsa skolsköterskan. 

”Jag brukar ju alltid göra så att när det är ett barn som är överviktigt så kallar jag alltid 

föräldrarna och så frågar jag dem hur jag får prata med deras barn.” (4)  

 

Några skolsköterskor upplever att orsaken till att föräldrar sätter upp gränser för hur samtalet 

med deras barn ska utföras beror på rädslor för att barnet ska utveckla ätstörningar. Vilket de 

med stöd i forskningen känner sig trygga med att det inte finns risk för. ” … dom är så rädda 

för hur det ska tas emot av barnet och att det ska ge ätstörningar och dåligt självförtroende.” (6) 

 

Skolsköterskornas erfarenhet var att deras ordval hade stor betydelse för hur det fortsatta 

förändringsarbetet utvecklades. Uttryck som hälsosam och må bra användes. De undvek att 

benämna övervikt som att vara tjock efter som att det upplevdes negativt. Ordet fetma användes 

för att benämna sjukdomen Fetma och att det där fanns en tydlig gräns. ” … men alltså det 

gäller ju hela tiden att lägga fram det på rätt sätt och väga sina ord på guldvåg” (6) 

 

Fetma där emot använder jag, för det är en sjukdom. Övervikt det är innan man blir sjuk 

i fetma, det brukar jag också förklara för dem om de reagerar på det ordet. Men det ordet 

tycker jag att man ska använda. (4) 

 

Flera av skolsköterskorna upplevde att övervikt var starkt förknippat med skuld, skam och 

misslyckande hos föräldrar och att det kunde vara ett hinder i arbetet. Föräldrarna kunde känna 

sig misslyckade då deras barn hade en accelererande tillväxt. Skolsköterskorna poängterade att 

de var noga med att inte lägga någon värdering i barnets tillväxt.  

 

Skolsköterskorna beskriver att det är viktigt att ha ett gemensamt synsätt i skolan, i hemmet och 

på fritiden. Att skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil kan vara att sätta upp regler för 

portionsstorleken i skolmatsalen, att tänka över om det behöver bjudas på fredagsmys på fritids, 

eller hur många tårtbitar barnet egentligen behöver äta på farmors kalas. I skolan och på 

fritidsverksamheter tycker skolsköterskorna att det är viktigt att det blir förutsättningar som är 

lika för alla barn och det är för att undvika att öka stigmatiseringen runt dessa barn. 
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Att fortsätta att erbjuda stöd och hjälp även då det inte syns några framsteg eller att barn och 

föräldrar inte verkar motiverade är också en viktig del av arbetet. Att finnas där för att det 

eventuellt senare i livet får betydelse. 

 

Man ser att det är viktigt så länge dom vill komma så är det jätteviktigt att erbjuda dom 

att få fortsätta så man inte liksom tycker att ”nu har vi liksom gjort vårat och det händer 

inget” utan så länge dom vill komma är det jätteviktigt att dom får komma för rätt vad 

det är så kan det hända saker … då är det värt det.” (6) 

 

 

Sammanfattning 

 

Resultatet beskrivs i tre kategorier Skolsköterskans roll, Möta individen där den är och 

Motivera till förändring med Mellanmänskliga relationer som ett övergripande tema. 

Skolsköterskorna upplever att deras roll och vad som ingår i arbetsuppgifterna är tydligt i 

riktlinjerna. Det är av vikt att skapa en god relation med barnet och att få föräldrarnas förtroende 

för att kunna påbörja arbetet med att motivera till förändring. Skolsköterskorna upplever att 

hinder i arbetet med barnet är att föräldrar på grund av omsorg om barnet sätter upp gränser för 

hur samtalet ska utföras. 

 

DISKUSSION 

  

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans upplevelse av att möta barn med risk för 

övervikt, en grupp med barn som är inte tydligt definierad i skolsköterskans riktlinjer. Detta 

medför att varje informant gör en egen bedömning av vilka barn som skulle kunna ingå i denna 

grupp och hur de kan tas in i det förebyggande arbetet. 

 

För att väga upp författarnas avsaknad av erfarenhet när det gäller intervjusituationen valdes en 

semistrukturerad modell av intervjuteknik. Att ha intervjufrågorna som ram upplevdes av 

författarna som hjälp i arbetet för att hålla fokus på syftet genom hela intervjun. Båda författarna 

var med vid de två första intervjuerna för att skapa likvärdiga förutsättningar för efterföljande 

intervjuer som utfördes enskilt, två respektive tre intervjuer; detta för att stärka studiens 

trovärdighet. Polit & Beck (2012) beskriver att den som intervjuar ska undvika att visa uttryck 

som förvåning eller missnöje på det informanterna säger. Intervjuaren ska försöka att få 
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informanterna att känna sig avslappnade för att de ska ge en så beskrivande berättelse som 

möjligt. För att uppnå detta följdes frågeformuläret och om informanten svarat med korta svar 

har frågan ställts om för att förtydliga, eller följdfrågor som ”Kan du utveckla det?” har ställts. 

Svar inväntats med en paus för att informanten ska ges utrymme att fundera och utveckla sina 

svar (ibid). Frånvaron av tydliga ramar för vilka barn som inkluderas i gruppen ”barn med risk 

för övervikt” ger informanterna en frihet att beskriva upplevelsen utifrån de egna 

erfarenheterna. 

 

Andra metoder som övervägdes för att besvara syftet var litteraturstudier och 

fokusgruppintervjuer. Litteraturstudie ansågs vara svår att genomföra då utbudet av studier som 

fokuserar på skolsköterskans upplevelse av att möta barnet är begränsat. Fokusgruppintervjuer 

valdes bort på grund av författarnas brist på erfarenhet och skolsköterskornas pressade schema. 

Genom att välja mest passande metod säkerställs trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck, 2012). 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att en studies giltighet stärks genom urvalet av 

informanter med olika bakgrund och erfarenhet. Ett strategiskt urval av informanter från flera 

olika kommuner gjordes därför för att öka möjligheten till att belysa syftet från flera olika 

perspektiv. Genom att försöka få en variation i informanternas ålder, kön och erfarenheter ger 

det en rikare och mer varierad bild av fenomenet. En styrka i studien är att informanterna är i 

olika åldrar och har olika lång erfarenhet av att arbeta som skolsköterska. En brist i studien är 

att bara en av sex informanter är en man. Men det representerar ändå den bild av 

könsfördelningen som är bland skolsköterskor i de för studien utvalda kommunerna. Författarna 

uppmärksammar att om 36 skolsköterskor hade tackat jag till att delta i studien hade en mer 

utvecklad urvalsprocess fått göras. Anledningen till att så många skolsköterskor tillfrågades om 

deltagande i studien var att författarna fick information om att det kunde blir svårt att rekrytera 

informanter vilket visade sig stämma. 

 

En ljudupptagning gjordes under intervjuerna för intervjuaren skulle kunna koncentrera sig på 

frågorna och informanten. Ljudinspelningen underlättade för författarna och säkerställde att 

viktig information inte gick förlorad. Polit och Beck (2012) menar att intervjusituationen med 

ljudupptagning kan kännas tillgjord för informanten och därför begränsa dem och därför ge 
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mindre detaljerade beskrivningar. Ingen av informanterna i studien visade på eller uttryckte 

osäkerhet inför att intervjun spelades in. 

 

Tillförlitligheten stärks enligt Graneheim och Lundman (2004) av att en intervjuguide används 

för att säkerställa att alla informanter får samma frågor och uppföljande frågor samt att de ställs 

i samma ordning. En svaghet med utformningen av intervjuguiden kan vara att delar av 

fenomenet som syftas att beskrivas inte omfattas av frågorna, då författarna saknar erfarenhet 

av att arbeta som skolsköterska. Intervjuguidens utformning och antalet frågor diskuterades 

med handledare och en provintervju gjordes. Polit och Beck (2012) menar att en provintervju 

ger tillfälle att justera intervjuguiden. En fråga omformulerades efter den första provintervjun. 

En svaghet med studien är att författarna inte har någon tidigare erfarenhet av att göra 

kvalitativa intervjustudier och det resulterat i att den intervjuguide som används hade många 

frågor och var delvis upp styrd för att kunna ringa in det område som undersöktes. 

 

Transkriberingen av ljudupptagningarna gjordes samma dag eller dagen efter att intervjun 

utförts för att komma ihåg och få med alla nyanser i språket och uttryck som skratt, undran och 

tvekan. Polit och Beck (2012) menar att transkriberingen är ett kritiskt moment och ett ansvar 

att texten överensstämmer med de erfarenheter som informanterna vill förmedla. Författarna 

transkriberade de intervjuer som de själva utfört och överensstämmelse med ljudupptagning 

och textutskrift kontrollerades noggrant.  När sex intervjuer var gjorda bedömdes att 

datamaterialet var tillräckligt att påbörja bearbetningen och analysen av intervjuerna. Det 

fortsatta arbetet med att analysera textutskrifterna gjordes tillsammans, på grund av författarnas 

osäkerhet, trots att Graneheim och Lundman (2004) menar att tillförlitligheten stärks om detta 

moment gjorts enskilt för att därefter jämföras och diskuteras mellan författarna. Valet att inleda 

analysprocessen gemensamt grundas i att författarna saknar tidigare erfarenhet av 

innehållsanalysens process. Meningsbärande enheter som svarade på syftet med studien togs 

ut. För att säkerställa att de meningsbärande enheternas svarar på studiens syfte fanns syftet 

synligt under arbetets gång. De meningsbärande enheterna diskuterades och togs ut av 

författarna tillsammans och kodades. Graneheim och Lundman (2004) menar att diskussion 

mellan författarna säkerställer likheter och skillnader mellan koderna. För att säkerställa att 

ingen viktig information gick förlorad under analysen gick författarna flera gånger tillbaka till 

original transkriberingen. 
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Överförbarheten möjliggörs genom en noggrann beskrivning av urval, informanter, 

datainsamling och dataanalys. Graneheim och Lundman (2004) understryker att det är läsaren 

som avgör om resultatet går att överföra till andra sammanhang. 

 

Det finns ingen enskild korrekt eller generell tillämpning av forskningsresultat, utan 

bara den mest troliga innebörden från ett visst perspektiv. I kvalitativ forskning, handlar 

det om att säkerställa argument för den mest trovärdiga tolkningen. Trovärdigheten ökar 

om resultatet presenteras på ett sätt som tillåter läsaren att leta efter alternativa 

tolkningar (my trans, Graneheim & Lundman, 2004, s. 110). 
 

 

Resultatdiskussion 

 

Då syftet med studien omfattar barn som inte ännu har övervikt eller fetma, utan fortfarande 

tillhör den gruppen som omfattas av det allmänna hälsofrämjande arbetet har varje informant 

att själv fått bedöma och bestämma vilka barn som de anser ingår i gruppen barn i risk för 

övervikt. Flera av informanterna har redan när syftet med studien beskrivits tänkt efter och 

definierat gruppen. Många har också noggrant beskrivit hur de arbetar med barn som redan har 

övervikt eller fetma. 

 

Danielsson, Kowalski Ekblom och Marcus (2012a) menar att beteendeterapi är en av 

hörnstenarna i behandling av barn med övervikt och att det måste börja tidigt i åldrarna. Flera 

av informanterna hänvisar till studien men upplever att det svåra är att övertyga föräldrar att 

börja arbetet tidigt. Det övergripande temat Mellanmänskliga relationer överensstämmer med 

vad Watson (2008) beskriver i sin teori om mellanmänskliga relationer att det är det svårt för 

två människor att mötas helt historielöst, vi har alla med oss erfarenheter och upplevelser in i 

mötet. Detta ger skolsköterskorna i studien uttryck för som ett av de svåraste momenten i arbetet 

med överviktiga barn. Skolsköterskornas förmåga är viktig, tror författarna, att kunna göra 

mötet till en plats där barn och föräldrar kan känna sig trygga och kunna beskriva sin egen 

situation och hur de uppfattar den. Kan det vara så att veta vad barnen och även föräldrarna har 

för erfarenheter med sig in i mötet påverkar i högsta grad hur det vidare arbetet kommer att gå. 

Miller och Rollnick (2013) kallar detta för att kartlägga agendan. Skolsköterskorna i studien 

säger alla att de önskade att de hade en bättre förmåga att motivera och att de anser att det är 

där deras egen brist ligger. 
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Skolsköterskans roll 

 

Resultatet visar att skolsköterskorna anser att de har ett ansvar på grund av egen kompetens och 

erfarenhet att hjälpa och stötta de barn som behöver deras stöd. Flera av skolsköterskorna 

beskriver att, trots att denna grupp barn som ännu inte omfattas av begreppet övervikt men 

ligger i riskzon, i allra högsta grad är deras ansvar att stötta och hjälpa. Flera beskriver också 

sin frustration över de svårigheter som finns i detta arbete.  I motsats till vad Isma et al. (2012) 

presenterar att barnen med övervikt och fetma var en arbetsbörda för sjuksköterskorna på BVC 

som det inte fanns tid för, i det redan pressade tidschemat. En uppfattning som inte delas av 

skolsköterskorna som upplevde att det var deras plikt att hjälpa dessa barn och deras familjer. 

Ingen av skolsköterskorna upplevde att tiden inte räcker till för att hjälpa och stödja familjerna. 

Författarna tror att skolsköterskorna prioriterar arbetet med barn med övervikt högre än BVC 

sköterskorna och upplever därför inte arbetet som lika betungande. 

 

Att vara skolsköterska är ett ensamt jobb men många av informanterna beskriver att de arbetar 

i team. I den lilla kommunen samarbetar alla tillsammans runt viktiga gemensamma frågor och 

i den lite större kommunen tillsätts fokusgrupper och nya skolsköterskor får en mentor att vända 

sig till. Alla skolsköterskor i studien är eniga om att det är till kollegor de vänder sig de inte vet 

hur de ska göra i svåra möten det är även med kollegor de pratar igenom vad som gått snett och 

varför. Hammarberg (2014) menar att det kollegiala stödet är viktigt. Skolsköterskorna 

beskriver vidare att de har flera ställen de skulle kunna vända sig men att de inte gör det och de 

kan inte förklara varför det inte känns tillgängligt med till exempel vårdcentral eller 

barnmottagningens obesitas teamet. Ett tätare samarbete med obesitasteamet skulle kunna ge 

kunskaps utbyte och stärka skolsköterskorna i sin roll. 

 

Möta individen där den är 

 

Edvardson, Edvardson och Hörnsten (2009) menar att möta barn från andra kulturer innebär 

utmaningar som att sjuksköterskan och föräldrarna har olika syn på vad som är hälsa. Övervikt 

anses i vissa kulturer vara ett tecken på välstånd och rikedom. Skolsköterskorna var medvetna 

om denna typ av kulturella problem och hade det i åtanke, men upplevde inte det som ett 

problem. De upplevde att de stora skillnaderna var på individnivå och inte handlade om kultur 

utan vilka ekonomiska förutsättningar familjen hade. Skolsköterskorna upplevde att de fick 
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arbeta med barnen på ett annat sätt när de visste att familjen hade en ansträngd ekonomi, fick 

tänka sig för när de föreslog motions former och fritidsaktiviteter så att det inte skulle belasta 

familjens redan ansträngda ekonomi. Ytterligare en aspekt till socioekonomi är att övervikt och 

fetma är vanligare förekommande hos barn till lågutbildade som kommer från mindre 

välbärgade områden. Isma et al. (2012) och Sundblom et al. (2008) beskriver att övervikt och 

fetma är förknippat med lågutbildade och låginkomsttagare som på grund av sin ekonomi köper 

mättande mat men med lågt näringsinnehåll. Om Skolsköterskan får den kunskap och de 

resurser som krävs för att möta och arbeta med dessa barn. Finns stora ekonomiska och sociala 

vinster både på individ- och samhällsnivå att göra. Med vinster, menar författarna att 

belastningen på samhällets ekonomi, på grund av övervikt och fetma och dess följdsjukdomar 

kan minska. 

 

Barnets mognadsgrad bestämmer skolsköterskans bemötande, de mindre barnen kommuniceras 

oftare med via föräldrar medan skolsköterskan kan ha en mer direkt kontakt med de äldre 

barnen. Det har sin grund i att skolsköterskorna anser att det är föräldrarna som känner barnen 

bäst och vet hur de kan förstå och ta till sig information. De äldre barnen har en större 

begreppsbild och kan processa den information skolsköterskan ger. Detta överensstämmer med 

Piagets (2013) syn på barns utveckling. Det är troligtvis en av orsakerna till att arbetet med 

”Barn med risk för övervikt” inte kommer igång förrän det redan är konstaterat en övervikt eller 

fetma. Skolsköterskorna menar att det är en förutsättning att få förtroende från föräldrarna och 

bemötande och kommunikation ses som viktiga delar i ett tryggt möte mellan barn, föräldrar 

och skolsköterskan. Det överensstämmer med vad Edvardson, Edvardson och Hörnsten (2009) 

anser. 

 

Motivera till förändring  

 

Viktkurvan upplevdes vara användbar i det vidare arbetet i och med att skolsköterskan, barnet 

och föräldern kunde följa de framsteg och motgångar som uppstår i förändrings arbetet. 

Författarna tror att tydligheten i viktkurvan kan bli till nackdel i det fortsatta arbetet om det är 

så att de uppsatta målen inte nås och att både barn och föräldrar blir svåra att motivera till 

fortsatt förändringsarbete på grund av känsla av misslyckande. 
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Skolsköterskorna upplevde att när de kunde använda Motiverande samtal (MI) så fungerade 

detta bra och de var till viss del trygga med metoden. Holm Ivarsson och Pantzar (2007) 

beskriver tekniken med tanken att den ska användas på skolbarn, och att målet med samtalet är 

att öka både motivationen och förmåga till förändring. De vill tydliggöra att det är naturligt att 

känna ambivalens inför ett problem. Det syftar till att förstärka viljan att förändras. På så sätt 

leds barn och föräldrar mot förändring. Skolsköterskorna anser att det är viktigt att behärska 

detta sätt att kommunicera med barn och efterlyste mer utbildning i tekniken MI. Författarna 

tror att det är något som måste implementeras i fler delar av skolsköterskornas arbeta för att 

handlaget ska befästas. 

 

För att lyckas med att förändra förutsättningarna för barnet upplevde skolsköterskorna att ett 

samarbete runt barnet var viktigt. För att resultat ska uppnås behöver de som serverar barnet 

mat och ansvarar för barnets motionsvanor dela samma synsätt. Edvardsson, Edvardsson och 

Hörnsten (2009) beskriver att i många kulturer har mat en stor betydelse och mor- och 

farföräldrar har ett starkt inflytande över barnbarnen, ett synsätt som är generaliserbart även på 

svenska samhället. Vilket kan förklaras med att om mor- och farföräldrar har varit med om när 

"viktökning sågs som önskvärd i en tid, när mat periodvis var en bristvara, …" (Hammarberg, 

2014, s. 10) har de en annan syn på vikt som är svåra att förändra. Det kan vara så att arbetet 

med ”barn med risk för övervikt” ska utövas i ett större perspektiv, som involverar inte bara 

barnet utan hela familjen, detta kan vara svårt att få tillstånd för en skolsköterska som har 

begränsade resurser. 

 

Författarna upplever alla informanter i föreliggande studien trygga i rollen som skolsköterska, 

de vet varför de är där och vilken roll de har i mötet med barnet och familjen. Rollen definieras 

av att de är där som skolsköterska med gemensamma mål riktlinjer som grund men även som 

människa. De visar att de har en professionell inställning till sitt arbete och har 

forskningsresultat som grund för hur de utför sitt arbete. Det kan göra att arbetet utförs något 

stelbent och det för att de vet hur de ska gå tillväga för att kunna skapa en relation med barnet. 

Skolsköterskorna i studien beskriver att de arbetar strikt efter de rutiner och riktlinjer som finns 

för hur de ska behandla barn med övervikt eller fetma. De formar arbetet tillsammans med 

kollegor och uttrycker att vi arbetar så här och inte att jag arbetar så här. 
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Kliniska implikationer och vidare forskning 

 

Resultatet i studien belyser skolsköterskornas upplevelse av att de behöver mer utbildning i att 

möta barn med övervikt. De vill utveckla sina kunskaper i att motivera till förändring. 

Skolsköterskorna efterfrågar nyare och bättre pedagogiskt material att använda i 

förändringsarbetet. 

 

Förslag på vidare forskning är att ta fram pedagogiskt material som tilltalar barnen så väl som 

skolsköterskan och kan användas på låg- och mellanstadieskolor nationellt. 
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Bilaga 1 Tabell 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 

13 21,91 22,58 26,84 27,76 

13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 

14 22,62 23,34 27,63 28,57 

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 

15 23,29 23,94 28,30 29,11 

15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 

16 23,90 24,37 28,88 29,43 

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 

17 24,46 24,70 29,41 29,69 

17,5 24,73 24,85 29,70 29,84 

18 25,00 25,00 30,00 30,00 
 

 

(Jansson, 2012) 
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Bilaga1 Intervjuguide 
Syfte 

Syftet med studien är att beskriva skolsköterskans upplevelse av mötet med barn med risk för 

övervikt. 

Bakgrundsfrågor 

Arbetsplats: centralort ja/nej, landsbygd ja/nej, kulturell mångfald ja/nej 

Kön 

Ålder 

Yrkesverksamma år som sjuksköterska 

Yrkesverksamma år som skolsköterska 

Tid på nuvarande arbetsplats, tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska 

Utbildning/kurser om ämnet 

 

Hur uppstår kontakten? Vad är dina erfarenheter i samband med det?  

 

Hur bedömer du att ett barn har risk för övervikt? Hur upplever du att arbeta med olika 

instrument? 

 

På vilket sätt känner du att du har ansvar att reagera och följa upp? 

 

Hur upplever du planeringen inför mötet med barnet? 

 

Känner du att du har tillräckligt med kunskap? 

 

Vart kan du vända dig för att få stöd och handledning? 

 

Hur upplever du iså fall det stödet? 

 

Hur upplever du kommunikationen i mötet med barnet? 

Vilka ord använder du? 

Vilka ord är undviker du? 

Vilka hjälpmedel/verktyg har du? 

 

Upplever du att du arbetar på samma sätt med pojkar och flickor? 

 

Upplever du att det finns någon skillnad i hur du bemöter barn från andra kulturer? 

 

Upplever du att mötet blir som du planerat? 

 

Vilka hinder upplever du stöter du på? 

 

Beskriv tillfällen då du upplevt etiska konflikter? 

 

Upplever du att samhällets syn på övervikt och fetma påverkar ditt arbetssätt? 

Vill du dela med dig av något mer som kan vara till nytta till vår studie? 

Följdfrågor 

Kan du berätta mer hur du upplever det? 

På vilket sätt? 

Kan du ge exempel? 


