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Abstrakt  

Introduktion: Övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem med risk för följdsjukdomar och kan 

ses som ett stigmatiserat tillstånd vilket gör området oerhört känsligt att samtala om. Syftet: är att 

belysa skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma bland barn och ungdomar i 

skolhälsovården. Metod: Individuella intervjuer genomfördes utifrån en semistruktuerad intervjuguide 

med totalt nio skolsköterskor. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Analysen resulterade i fyra huvudkategorier samt åtta underkategorier. Ett antal rutinmässiga 

hälsobesök hålls under barnens skolgång där skolsköterskor har olika resurser att tillgå. Skolsköterskor 

uppmuntrar, motiverar och vägleder barnen och deras föräldrar till att förstå livssituationen. 

Skolsköterskor beskrev även att de var begränsade till tid, kunskap och resurser för att göra 

uppföljningar och att arbeta vidare med barnets övervikt. Diskussion: Skolsköterskor borde få 

utbildning, kunskap och färdigheter som behövs för att kunna hantera övervikt och fetma. Studien kan 

motivera till ett utvecklingsarbete i skolhälsovården. 
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School nurses experiences of working with overweight and obesity  

among children and adolescents in school health 

 

Caroline Karlsson, Registered Nurse, and Caroline Lundvall, Registered Nurse. 

 

Abstract  

Introduction: Obesity is a growing health problem with a risk of complications and can be seen as a 

stigmatized condition which makes the area extremely sensitive to talk about. The aim: is to highlight 

the school nurses' experience of working with overweight and obesity among children and adolescents 

in school health. Method: Individual interviews were conducted by a semistructured interview guide 

with a total of nine nurses. Interviews were analyzed with a content analysis. Results: The analysis 

resulted in four main categories and eight subcategories. A number of routine health visits are held 

during children's education where nurses have several resources available. School nurses encourage, 

motivate and guide children and their parents to understand the life situation. School nurses also 

described that they were limited to the time, knowledge and resources to follow up and continue to 

work on child obesity. Discussion: School nurses should receive training, knowledge and skills needed 

to manage overweight and obesity. The study may motivate a development in school health. 
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Introduktion 

Skolsköterskor har en stor och unik möjlighet att kunna möta barn och ungdomar som drabbats 

av övervikt och fetma, försöka förstå deras livsvärld och verka för en förändringsprocess mot ett 

hälsosammare liv (Howard, 2007). Övervikt och fetma är ett ökande problem och kan ses som ett 

stigmatiserat tillstånd vilket gör området oerhört känsligt att samtala om (Snethen & Broome, 

2007). Den här studien vill belysa skolsköterskors arbete med övervikt och fetma bland barn och 

ungdomar.  

 

Under de senaste 30 åren har övervikt och fetma drastiskt ökat. Antal barn i världen uppskattades 

år 2010 till 2200 miljoner (Global Issues, 2010). Samma år var över 40 miljoner av världens barn 

under fem år överviktiga enligt en WHO-undersökning (World Health Organisation, 2012). I 

Sverige har antalet nästan fördubblats under de senaste 20 åren bland barn. Fetma påverkar 

hälsan och även livskvaliteten negativt (SBU, 2004). Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten 

(2009) beskriver att kostnaderna för fetma och dess följdsjukdomar utgör cirka två procent av 

den totala kostnaden för hälso- och sjukvård i världen. I Sverige skulle det motsvara cirka tre 

miljarder kronor per år. Enligt SBU (2004) är det därför angeläget utifrån såväl ett individ som 

samhällsperspektiv att finna strategier för att bemästra det här problemet i tidig ålder. Moyers, 

Bugle och Jackson (2005) beskriver att en stor majoritet av skolsköterskor tror att de tre främsta 

orsakerna i utvecklingen av barnfetma är dåliga kostvanor, alltför stor kaloriförbrukning och en 

stillasittande livsstil. Socialstyrelsen (2009) beskriver att skolpersonal försöker bromsa upp 

utvecklingen genom att stimulera barnen till fysisk aktivitet och ge dem goda matvanor. 

 

Det har visat sig att barn som bär på fetma löper större risk att utveckla andra sjukdomar som 

hyperlipidemi, hypertoni, typ 2 diabetes mellitus och sömnstörningar (till exempel sömnapné och 

sömnlöshet) (Hinebaugh & Calamaro, 2011). Det finns en stor risk att barn med fetma utvecklar 

psykisk ohälsa mer än vad andra barn gör (Socialstyrelsen, 2009). Det finns även en ökad risk att 

barn och ungdomar med utvecklad fetma har andningssvårigheter och ökad risk för ortopediska 

problem (World Health Organisation, 2012). Tidig mognad är enligt Howard (2007) en 

väldokumenterad konsekvens för de som är överviktiga. En tidigarelagd mognadsutveckling 

leder ofta till högre förväntningar på ett barns intellektuella och sociala förmågor. För barnet kan 

det medföra negativa konsekvenser i form av känslor av misslyckande och social isolering. 

Enligt Socialstyrelsen (2009) är många barn missnöjda med sin kroppsvikt och dessvärre ökar 

andelen överviktiga med åldern. Rabbitt och Coyne (2012) beskriver att över 60 procent av 

barnen som bär på övervikt, före puberteten, blir överviktiga i vuxen ålder och löper större risk 

att dö i förtid.  
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Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) beskriver att i de flesta populationer är övervikt och 

fetma ojämnt fördelad med en överrepresentation i låga socioekonomiska grupper och vissa 

etniska grupper. Ward (2008) beskriver att innan förebyggande och behandlande åtgärder sätts in 

av skolsköterskor bör hon/han förstå föräldrarnas kulturella värderingar och övertygelser om 

övervikt och hälsostatus. När skolsköterskor förstått de kulturella värderingarna och 

övertygelserna kan hon/han utveckla relevanta kostråd med hänsyn till dessa. Morrison-

Sandberg, Kubik och Johnsson (2011) beskriver att barnfetma är svårt att behandla, och därför är 

det viktigt att satsa på förebyggande åtgärder för att förhindra att barn utvecklar fetma i tidig 

ålder, det är något som måste prioriteras. Moyers et al. (2005) beskriver att hälften av 

skolsköterskorna i Missouri i USA rekommenderade behandling för viktminskning, medan en 

tredjedel inte rekommenderade det och en fjärdedel kände sig inte ha rätt att göra det.  

 

När skolsköterskor arbetar med övervikt och fetma använder de sig av en metod för att beräkna 

om individen är under eller överviktig, Body Mass Index (BMI) (SBU, 2004). Det är skillnad 

mellan övervikt och fetma. Skillnaden är beroende på hur många extra kilon kroppen bär på. 

Fetma är en sjukdom medan övervikt beskrivs som ett risktillstånd. I uträkningen av BMI tas 

barnets längd, ålder och kön med (Rabbitt & Coyne, 2012). Det finns en svaghet i BMI-testet 

och det är att den inte skiljer mellan fett och muskelmassa vilket innebär att den inte fungerar på 

barn (SBU, 2004). Internationel Obesity Task Force (IOTF) har utökat BMI-testet med en annan 

formel, IsoBMI, som mäter barns gränser för övervikt och fetma. IsoBMI över 25 definieras som 

övervikt och IsoBMI över 30 definieras som fetma. Varje rad i tabellen motsvarar ett barns ålder 

respektive kön (Bilaga 1) (Hillman, 2010).  

 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och lika vård för hela befolkningen 

(Regeringskansliets rättsdatabaser, 2011). Skolhälsovårdens mål är att förbättra och bevara 

elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för goda och sunda levnadsvanor (Svensk 

författningssamling, 2010). Skolhälsovården skall uppmärksamma elevers livsstilsrelaterade 

hälsorisker och ge dessa särskilda stöd. Arbetet skall göras i samarbete med elev, 

vårdnadshavare, övrig personal och specialpedagogisk personal (Socialstyrelsen, 2004). 

Majoriteten av skolsköterskor har kontakt med familjer, från daglig till veckovis kontakt, men 

tiden anses som bristfällig när det är stora kullar elever som skolsköterskor ansvarar för 

(Concepcion, Murphy & Canham, 2007).  

 

Borup och Holstein (2010) beskriver i en studie hur skolsköterskors arbete med hälsodialog kan 

påverka eleverna. Hälsodialogens syfte var att stärka och förbättra arbetet mot elever med 
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särskilda problem, exempelvis barn och ungdomar med övervikt och fetma. Hälsodialogen gavs i 

årskurs ett till nio, med enskilda elever eller elevgrupper, och innehållet i dialogen valdes efter 

ålder, utvecklingsstadium och elevernas egna bekymmer. Skolsköterskorna försökte följa 

nationella riktlinjers rekommendationer för årskurserna, exempelvis att kost bör tas upp i årskurs 

ett till tre och följas upp med kost och övervikt i årskurs fyra till sex. Flickor verkade besöka 

skolsköterskor oftare än pojkar. Nästan hälften av barnen tänkte inte på hälsodialogen, 

diskuterade den inte med föräldrar och följde inte skolsköterskors råd (Borup & Holstein, 2010).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) finns det inget tillfredsställande hälsodataunderlag för att göra 

nationella uppföljningar och förebyggande insatser mot övervikt och fetma hos barn och 

ungdomar. Socialstyrelsen har därför av regeringen fått till uppdrag att skapa ett nationellt 

hälsodataregister med barns vikt- och längduppgifter, med data från barnavårdscentraler och 

skolhälsovården. Borup och Holstein (2010) beskriver att skolsköterskors arbete skulle kunna 

förbättras i arbetet med övervikt och fetma om ett tillfredsställande hälsodataunderlag fanns och 

utbildning gavs. Enligt Magnusson et al. (2012) har inga studier fokuserat på skolsköterskors 

rådgivning för barn med övervikt och fetma i miljöer där språk och matkultur skiljer sig från 

majoritetens invånare. 

 

Forskning om övervikt och fetma påvisar att många föräldrar till överviktiga barn antingen är 

omedvetna om deras barns övervikt eller inte ser något hot eller risk mot barnets hälsa (Howard, 

2007). Föräldrarna är en mycket viktig resurs eftersom de känner sitt barn bäst (Edvardsson et 

al., 2009). Moyers et al. (2005) beskriver att föräldrarna kan vara överviktiga eller kanske inte 

vill att deras barn ska få råd. Skolsköterskor känner sig ovilliga att ge råd till överviktiga barn 

eftersom föräldrarna inte tros vara mottagliga för det. Walker, Strong, Atchinson, Saunders och 

Abbott (2007) beskriver hur viktigt det är att beröra frågan. Övervikt och fetma är ett känsligt 

område att ta upp och skolsköterskor är många gånger rädda att deras relation skall äventyras om 

de berör frågan hos barnet och föräldrarna.  

 

Motivet till den här studien är att fördjupa kunskapen och förhoppningsvis ge förståelse som kan 

vara till stöd för skolsköterskor i deras arbete med att hjälpa barn med övervikt och fetma. Ett 

förbättrat preventivt arbete i skolhälsovården mot övervikt och fetma är eftersträvansvärt. Syftet 

med studien är att belysa skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma bland 

barn och ungdomar mellan 7 till 15 år i skolhälsovården. 
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Metod 

Design  

Rubrikernas upplägg och referenserna är skrivna och inspirerade utifrån den vetenskapliga 

tidskriften, The Journal of School Nursing, Guidelines for Authors (Bilaga 2). En kvalitativ 

studie med ansats att belysa skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma 

bland barn och ungdomar har genomförts. Syftet med en kvalitativ studie innebär att få fram 

intervjupersonernas egna upplevelser om ämnet, att utbyta åsikter mellan två personer där 

samtalet kretsade om ett tema av ömsesidigt intresse (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Friberg 

(2012) kan en kvalitativ studie åskådliggöra människors upplevelser, erfarenheter och 

förväntningar.  

 

Etiska överväganden 

Ett informationsbrev (Bilaga 3) om studiens syfte och tillvägagångssätt skickades till 

skolsköterskornas områdeschef för elevhälsan. En muntlig kontakt togs sedan via telefon och e-

post där tillfälle att ställa frågor gavs och där tillstånd att genomföra studien erhölls. Därefter 

gick en skriftlig förfrågan om deltagande ut till skolsköterskorna (Bilaga 4). Etiskt genomfördes 

studien enligt de riktlinjer som finns beskrivna i Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2008). Deltagarna informerades om att medverkan var frivillig, att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande utan att ange skäl, och att resultaten kommer att redovisas på 

sådant sätt att inga enskilda deltagare kan identifieras utan skyddas till kropp, personlighet, 

värdighet, integritet och sårbarhet (Dalen, 2007). 

 

Deltagare  

Individuella intervjuer genomfördes med totalt nio skolsköterskor, fyra respektive fem 

skolsköterskor från olika utvalda skolor i två medelstora städer i Norrland. Inklusionskriterierna 

var att skolsköterskorna skulle vara legitimerade och anställda som skolsköterskor. De skulle 

ansvara för elever mellan förskoleklass till årskurs nio och ha några års arbetslivserfarenhet inom 

skolhälsovården. Skolsköterskorna som deltog hade från några års arbetslivserfarenhet till över 

trettio år. Åldern hos skolsköterskorna varierade mellan 30 och 65 år. I den ena staden arbetade 

två skolsköterskor med barn i förskoleklass upp till årskurs nio, en från årskurs sju till nio och 

två från förskoleklass till årskurs sex. I den andra staden arbetade samtliga skolsköterskor med 

barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs nio. Totalt sex skolsköterskor i den ena staden 

kontaktades, varav en tackade nej till delta på grund av tidsbrist. I den andra staden kontaktades 

fyra skolsköterskor och alla tackade ja. Alla deltagare var kvinnor. 
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Datainsamling  

Skolsköterskorna och deras områdeschefer för elevhälsans e-post adresser och telefonnummer 

fann författarna via skolornas hemsida via Internet. Skolsköterskorna kontaktades via telefon 

efter informationsbrevet skickats ut. Deltagarna kunde då tacka ja eller nej till deltagande, tid, 

och plats för intervjun avtalades för dem som ville delta. Skolsköterskorna kontaktades utifrån 

tillgänglighet och geografisk närhet, ett konsekutivt urval gjordes. En semistruktuerad 

intervjuguide (Bilaga 5) utarbetades för att samma information skulle försöka efterfrågas av de 

båda intervjuarna. En övergripande inledningsfråga ställdes: ”Kan du berätta för mig om ditt 

dagliga arbete med övervikt och fetma bland barn och ungdomar?” Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) beskrivs halvstrukturerade intervjuer som mer spontana och fria i sin struktur. 

Det är den övergripande forskningsfrågan som styr intervjun. Intervjufrågorna skickades inte ut 

till deltagarna innan intervjun, eftersom syftet var att fånga det spontana berättandet. Granskär 

och Höglund-Nielsen (2012) beskriver att syftet med öppna frågor är att deltagarna ska kunna 

berätta så fritt som möjligt om ämnet och att det inte finns några bestämda svarsalternativ. Den 

första inledande frågan bör vara lätt och tydlig, vilket gör att deltagarna kan slappna av och våga 

börja berätta, intervjun underlättas. Även vissa följdfrågor ställdes för att få en fördjupad 

information som till exempel ”Hur menar du då...” eller ”Kan du ge exempel...” Målet med dessa 

var att få ytterligare beskrivningar och information på de erfarenheter skolsköterskor möter när 

hon arbetar med barn och ungdomar med övervikt och fetma. Intervjuerna avslutades med 

frågan: ”Har du något mer som du skulle vilja säga som vi inte har pratat om?” Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är det viktigt att den avslutande frågan inbjuder deltagarna att fritt tillägga om 

det är något hon/han önskar ta upp eller fråga om innan intervjun avslutas. Intervjuerna gjordes 

var för sig på deltagarnas arbetsrum. Intervjuerna varade mellan 15 och 56 minuter. Intervjuerna 

spelades in på en diktafon och/eller en iphone för att därefter transkriberas av författarna. 

 

Dataanalys  

Analysen har inspirerats av Graneheim och Lundman (2004) som beskriver en kvalitativ 

innehållsanalys som en systematisk process där hela texten (analysenheten) tolkas i intervjuerna 

upprepande gånger för att få en känsla för helheten. Meningar som innehåller relevant 

information för frågeställningar plockas ut och omgivande text tas med så sammanhanget 

kvarstår. Meningsbärande enheter identifierades, som enstaka ord, meningar eller delar av olika 

stycken, som svarade på syftet med studien, vilket betyder att texten kortades ner och kärnan 

bevarades. De kodade meningsenheterna fördes därefter samman i grupper utifrån likartad 

betydelse och dessa bildade underkategorier som till sist sorterades i olika huvudkategorier 

(Jämför Graneheim & Lundman, 2004). Författarna försökte lägga sina förutfattade meningar, 
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föreställningar och vetande åt sidan när analysen utfördes för att dessa inte skulle styra. Enligt 

Friberg (2012) visar sig meningen i en text om författaren försöker vara öppen. Enligt Polit och 

Beck (2004) stärktes trovärdigheten genom att författarna hela tiden gick tillbaka till 

ursprungsmaterialet för att försäkra sig om att inget har fallit bort och ingenting har missats. För 

att kunna följa analysen från rådata till kategorisering illustreras resultaten med citat från 

intervjuerna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) belyser citaten en ökad trovärdighet att 

bedöma giltigheten från intervjuerna. Författarna diskuterade tillsammans vid ett flertal tillfällen 

och tillsammans med handledaren om den tolkning som redovisats till koncensus uppnåtts, för 

att öka trovärdigheten. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och åtta underkategorier (Tabell 1) som presenteras 

med text och citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Översikt över huvudkategorier och underkategorier 
Underkategori Huvudkategori 

 
Rutinmässiga hälsobesök 

Resurser att tillgå 
 

 
Arbetsmetoder och resurser 

 
Mötet med barn 

Mötet med föräldrar 
 

 
Förhållningssätt och problematik i mötet 

med barn och föräldrar 
 

 
Uppmuntran till aktivitet 

Uppmuntran till att äta rätt 
 

 
Hälsosamtal 

 

 
Behov av fortbildning 

Behov av resurser 
 

 
Behov av resurser 

 

 

Arbetsmetoder och resurser  

Huvudkategorin Arbetsmetoder och resurser omfattar underkategorierna Rutinmässiga 

hälsobesök och Resurser att tillgå. 

 

Rutinmässiga hälsobesök  

Rutinmässiga hälsobesök genomförs under barnens skolgång i förskolan, årskurs ett, fyra och sju 

tillsammans med skolläkaren. På hälsobesöken kollas längd och vikt och barn med övervikt och 

fetma upptäcks. En del skolsköterskor har utarbetat rutiner för barn med övervikt och fetma som 
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de arbetar utifrån. De använder tillväxtkurvan som diskussionsunderlag för att konkret kunna 

visa hur eleven ligger i längd och vikt. De betonar kosten, motionen och sömnens betydelse. 

Visas avvikelser på över tre standarder divisioner (SD) så erbjuds tid till skolläkare, uppföljning 

av vikt, kontakt med föräldrar, stöd av dietist och/eller remiss till barnavdelning med 

frågeställning om bakomliggande sjukdomar med mera. 

 

            ”Vissa barn är överviktiga en period, speciellt i låg- och mellanstadiet, medan  

              de i puberteten helt plötsligt drar iväg och blir normalviktiga”  

              (skolsköterska A2). 

 

Barnets övervikt visas inte på tillväxtkurvan och BMI eller IsoBMI nämns inte i samtalen. På de 

rutinmässiga besöken frågar skolsköterskor om den fysiska och psykiska hälsan, arbetsmiljön, 

matvanor, sömn, kränkningar och mobbing. Frågorna skiljer sig lite från årskurs fyra, för i 

årskurs sju tas diskussionsämnena alkohol, narkotika och tobak upp. Hälsofrågepapper fylls i av 

barnen vid hälsobesöken och skrivs in på en terminal, en databas som landstinget har, vilket 

resulterar i statistik för hela Norrland. Sedan återrapporterar skolsköterskor statistiken i klasserna 

och pratar mat, hälsa och sömn. En del skolsköterskor delar ut dokumentet ”En dags mat” till 

överviktiga ungdomar i årskurs sju och uppåt som informerar om kalorier, dryck och 

matpyramiden. Matpyramiden visar hur stor portionen på livsmedel bör vara för att äta 

hälsosamt. I årskurs sju delas dessutom en ”livsstilsbok” ut som handlar om bland annat 

sömnvanor, rörelsevanor och matvanor. Skolsköterskor erbjuder uppföljningar, utifrån 

föräldrarnas önskan, till barn och ungdomar med övervikt och fetma. Tidsintervallet på 

uppföljningarna kan variera mellan tre till tolv månader men kan även hållas oftare för de som 

vill ha en mer aktiv förändring i vikten. En del skolsköterskor kan erbjuda en handlingsplan när 

dietisten ska kopplas in och oftast när tillväxtkurvan visar över två SD erbjuds det. Några 

skolsköterskor skickar hem lappar till föräldrarna med längd, vikt, BMI-kurvan och vad som 

gjorts vid hälsoundersökningen. Alla föräldrar blir informerade om tillväxtkurvan tills barnet 

börjar årskurs sju. Skolsköterskorna beskriver att dokumentation är viktigt på alla barn men 

speciellt för barn som bär på övervikt och fetma, utifall det skulle bli ett problem längre fram.  

 

Resurser att tillgå 

De skolsköterskor som har tillgång till ”Milleniumgruppen” och ”Viktiga gruppen” kan skicka 

barn och ungdomar med övervikt och fetma dit eller söka pengar i fonder som Axelfonden eller 

Majblommeföreningen om ekonomiska resurser saknas. ”Milleniumgruppen” är ett 

bad/vattengympa som håller till i en varmvattenbassäng. Aktiviteter hålls där för barn i årskurs 
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tre till nio, varje måndag hela terminen utom på loven, tillsammans med föräldrarna för en 

mindre kostnad. Förut var ”Milleniumgruppen” ett samarbete med landstinget, läkare och 

skolsköterskor och där dietister höll föreläsningar, men nu återstår bara kultur och 

fritidsnämnden som betalar bassängkostnaden. ”Viktiga gruppen” finns på barnmottagningen och 

heter ”Det viktiga hälsosamtalet” som består av en sjuksköterska och arbetsterapeut som barnet 

och föräldrarna får komma till efter att ha träffat en läkare som utesluter medicinska orsaker runt 

barnet. ”Viktiga gruppen” utgår från Martin Ingvars böcker ”Hjärnkoll på maten” och ”Hjärnkoll 

på vikten”. Barnen får föra en matdagbok under de fem träffarna som hålls. Skolsköterskor 

inbjuds till femte träffen för att få höra vad som gjorts och skall göras med barnet i fortsatt vård 

då de sedan skall ta över barnet igen och fortsätta att väga dem ett tag framöver, varje månad. 

Skolsköterskor ska göra det som ”Viktiga gruppen” kommit fram till tillsammans med barnet och 

dess föräldrar. Skolläkaren kan ordinera provtagning och skriva remiss till barnkliniken. Barnen 

får använda gymnastiklärarens träningsmaskiner. Skolsköterskor tillsammans med dietister 

försöker få in mer frukt och grönsaker i skolmaten och ”mellis” på fritids. De försöker få 

handlarna att förbjuda energidrycker och de har fått cafeterian för högstadiets elever att ta bort 

sötsaker. Endast glass säljs en dag i veckan. Skolsköterskor ber kökspersonalen göra i ordning 

färdiga matportioner till barn som behöver begränsa födointaget. Barnen har upplevt det här 

positivt och om de vill ha mer mat så får de hämta en favoritgrönsak eller frukt istället för mer 

mat.  

 

Förhållningssätt och problematik i mötet med barn och föräldrar 

Huvudkategorin Förhållningssätt och problematik i mötet med barn och föräldrar omfattar 

underkategorierna Mötet med barn och Mötet med föräldrar. 

 

Mötet med barn  

Skolsköterskor beskriver att det är viktigt att ta hänsyn till barnets känslor, vikten är ett känsligt 

område att beröra. De pratar oerhört försiktigt och lite om vikt med barn före årskurs sju samt 

arbetar med självkänslan och självförtroendet, att barnet duger som det är. Det är mycket mer 

vanligt att ”normalviktiga” barn kommer för spontanvägning än att överviktiga barn gör det. 

Arbetet består i att hjälpa barn förstå hur övervikt och fetma ska försöka hejdas, hanteras och 

informera om konsekvenser. De brukar samtala med barnen om att inte jämföra sig med andra 

eller kommentera andras utseende, vilket kan leda till mobbning. De beskriver även betydelsen 

av att inge förtroende till barnen då relationen dem emellan kommer vara under lång tid.  
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            ”Eleven kan säga; - Ja, jag rör inte på mig så mycket men jag har tänkt börja.  

              Då gäller det för mig att peppa dem att komma igång” (skolsköterska B4). 

 

Det beskrivs att det är viktigt att börja med livsstilsfrågor i tidig ålder och det är bra om 

informationen kan komma från olika håll. Skolsköterskor tycker det är svårt när barnen är olika 

motiverade till att göra livsstilsförändringar, inte förrän i årskurs åtta och nio börjar barnen vara 

motiverade till en förändring av mat, motion och sömn.  

 

            ”Har några ungdomar på högstadiet som jag följer regelbundet, så inte vikten  

              rasar för fort. De var inte motiverade i mellanstadiet men nu har  

              motivationen kommit” (skolsköterska A5). 

 

Med försiktighet försöker skolsköterskor uppmuntra och peppa de överviktiga barnen att förstå 

sin situation, att de klarar av att gå ner i vikt. Medvetenhet om vikten ses oftare hos flickor än 

pojkar. De försöker hjälpa barnen att komma ihåg återbesök, och föreslå olika aktiviteter, andra 

livsmedel som barnet kan äta och framförallt hjälpa barnet att göra en livsstilsförändring åt 

gången. Barnen ska inte ändra på allt med en gång utan att ta en sak i taget. Resultat, om barnet 

minskat i vikt/planat ut i viktkurvan ser skolsköterskor på lång sikt. Risken är stor att överviktiga 

barn förblir överviktiga även i vuxen ålder. 

 

Mötet med föräldrar 

Skolsköterskor beskriver att föräldrar kan vara medvetna om läget, de kan vara svåra att nå, är 

inte alltid så motiverade och orkar eller hinner inte ta tag i barnets hälsa. Barnets övervikt tas av 

en del föräldrar inte på allvar, de resonerar att det ordnar sig nog eller ser inte övervikten som ett 

problem. Att inte ha stöd hemifrån gör att barnet får det svårare att gå ner i vikt.  

 

            ”Jag kan uppleva att det inte händer någonting när jag pratar med föräldrarna,  

              de är svåra att nå. Jag ringer upp dem gång på gång, de lovar, men ändå  

              händer ingenting, det upplever jag är svårt” (skolsköterska A4). 

 

Alla barn får med sig sin tillväxtkurva hem till föräldrarna. Trots att tillväxtkurvan visar på 

problem hör inte föräldrar av sig, men de kommer oftast till ett kallat möte. De reagerar olika på 

sjuksköterskors hjälp, en del tycker det är bra att barnet vägs medan andra ibland motsätter sig 

detta och kan även vara rädda för ätstörningar.  
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            ”Föräldrar tycker att det pratas för mycket vikt, de är rädda för att deras 

              barn istället ska få anorexia nervosa så därför (anser de) att det är bättre  

              att inte beröra området” (skolsköterska A3). 

 

Skolsköterskor försöker motivera föräldrar och ”så frön” men det kan vara svårt om föräldrarna 

är överviktiga själva, vilket oftast mammorna är. Det är svårt att lägga fram problem med 

övervikt och fetma på ett bra sätt så att föräldrarna inte känner sig anklagade. De försöker 

uppmuntra föräldrar på vad de gör bra och försöker få dem på ”sin sida”. Kontinuerlig kontakt 

hålls med föräldrar till barn som bär på övervikt och fetma. Skolsköterskor tror på en bättre 

föräldrakontakt och på maten, vilan och sömnens betydelse, vilka tas upp på föräldramöten. 

 

Hälsosamtal 

Huvudkategorin Hälsosamtal omfattar underkategorierna Uppmuntran till aktivitet och 

Uppmuntran till att äta rätt. 

 

Uppmuntran till aktivitet  

I hälsosamtalen tar skolsköterskor upp hur viktigt det är att äta och motionera rätt samt sömnens 

betydelse. Uppmuntra och motivera barnen att hitta en regelbunden aktivitet. Hittar barnet inget 

som är roligt att göra är det svårt för skolsköterskor att motivera dem till aktivitet. 

Skolsköterskor brukar ta reda på om barnen i ettan är aktiva genom att fråga efter kompisar, 

någon idrottsaktivitet, deltagande i simskolan eller annan aktivitet. Som vardagsmotion tipsar 

skolsköterskor om att ta trapporna, gå eller cykla istället för att ta bussen, bygga en snögubbe 

eller vara ute och leka i snön. Vidare uppmuntrar de föräldrarna att ta vara på tiden tillsammans 

med barnen och påminner om deras ansvar att aktivera sina barn till att röra på sig. Råden 

skolsköterskor ger föräldrar tas emot på olika sätt, många föräldrar planerar aktiviteter med sina 

barn medan andra tycker att barnen redan är aktiva och klarar att hitta på aktiviteter själva. Om 

barnet inte kommer igång med någon aktivitet kan ett belöningssystem användas till exempel att 

familjen åker på en utflykt, något barn ofta tycker är roligt. Om barnen berättar att de inte har 

någon aktivitet kan skolsköterskor försöka hjälpa dem att begränsa sitt stillasittande. 

Skolsköterskor tycker det är svårare att stimulera barnen på högstadiet till aktivitet. De ser att det 

nya levnadsättet med datorer, mobiler och tv-spel ger en ökning i viktkurvan. I motsatts finns det 

även andra barn som är väldigt fysiskt aktiva som tränar flera gånger i veckan. I hälsosamtalet 

fokuserar skolsköterskan på att barnet ska växa i sin längd medan vikten står stilla. 
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            ”Jag tror att stillasittandet kommer att resultera i ännu mer övervikt eftersom 

              de blir fler och fler som har datorer, mobiler och Ipods, men samtidigt får vi  

              inte glömma de barn och ungdomar som tränar för mycket. Vi måste jobba  

              mer i båda dessa grupper framöver” (skolsköterska A4). 

 

Uppmuntran till att äta rätt  

I hälsosamtalen strävar skolsköterskor att förmedla kunskap och vägledning till föräldrar om vad 

bra mat är, hur maten ska lagas, vilka matprodukter som måste köpas hem, lära sig säga nej till 

barnet och att endast ge onyttigheter någon gång i veckan. Föräldrar skyller ibland på att de inte 

veta vad barnen stoppar i sig när de är borta.  

 

            ”Barn är väldigt bra på att ge matförslag på vad som skall handlas hem, men  

              det gäller att föräldrarna kan se igenom barnets matberoende, det är svårt 

              för dem, men de som lyckas tycker det är så roligt” (skolsköterska A4). 

 

Ett problem kan vara föräldrar som är skilda eller farmor och mormor som ger barnet fel 

livsmedel i tron på att de är snälla och förstår inte allvaret i deras handling. Skolsköterskor 

informerar föräldrar att barn inte får bantas eller genomgå dieter, utan det är tallriksmodellen 

som gäller. Tallriksmodellen består av mat i tre olika delar där delarna exempelvis ska innehålla 

potatis, ris eller pasta, fisk, kött eller ägg samt grönsaker eller frukt. Frågor om livsmedel ställs 

till föräldrar för att skolsköterskor ska få en inblick hur kosten ser ut i familjen. Föräldrar kan 

berätta att de redan begränsar godis- och läskintaget. Skolsköterskor tipsar föräldrar om att ta 

fram färdiga matportioner för att inte locka barnet till att äta fler portioner, äta på mindre 

tallrikar, tugga maten ordentligt och att de skall äta sakta.  

 

            ”Det gäller att göra föräldrarna uppmärksamma på sitt barns ätbehov. Behöver  

              det här barnet all den här maten per dag? Vad är normalt? Det kanske inte är  

              konstigt att barnet ökar stadigt i vikt? Då kan föräldern utbrista; -Herre Gud  

              det har jag inte ens tänkt på! Utifrån det kan jag börja jobba med familjen  

              och barnet” (skolsköterska B4). 

 

Skolsköterskor måste ha barnet med sig för att det ska fungera. Skolsköterskor har motiverande 

samtal om hur viktigt det är att äta tre mål mat per dag, alltid ta grönsaker och frukt samt 

samtalar om motion och sömn. Skolsköterskor har hälsoveckor i klasserna och pratar om frukost 

och sömn. För lite sömn generar i trötthet och att de äter mer. Överviktiga barn äter sällan 
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frukost. Frågor skolsköterskor ställer till lågstadiebarn handlar om vad de tycker om att äta och 

hur många portioner de äter. Till större barn frågas om vad de äter till frukost och lunch, om de 

fikar och i så fall vad, om de dricker läsk och mängden samt om de äter godis eller snacks och 

hur mycket. I överlag pratar de mycket om vad en normal portion är, hur den tallriken ser ut.  

 

Behov av resurser  

Huvudkategorin Behov av resurser omfattar underkategorierna Behov av fortbildning och 

Behov av resurser. 

 

Behov av fortbildning  

Övervikt och fetma är ett hälsoproblem som måste tas tag i, ett samhällsproblem enligt 

skolsköterskan. Det skiljer sig mellan skolor hur intresserade pedagogerna är och vill arbeta med 

det här. Enligt skolinspektionen (2012) beskriver nya skollagen att skolsköterskor ska arbeta 

ännu mer hälsoförebyggande. Vissa skolsköterskor har startat en hälsopanel där de, psykologen, 

kuratorn och läraren träffas för att ta upp varje enskild elev, se över vad som går att göra och 

erbjudas. Skolsköterskor önskar mer resurser och kunskap om vad som kan göras mot övervikt 

och fetma. Föräldrar får själva leta reda på fakta via webbsidor och hemsidan ”Sundare barn” 

finns att läsa på webben. Skolsköterskorna anser att barn skulle behöva gå på 

specialistmottagningar och lära sig förhålla sig till mat, sömn och aktivitet.  

 

Behov av resurser 

Skolsköterskorna tycker att arbetet kring barn och ungdomar med övervikt och fetma känns tungt 

och svårjobbat på grund av tidsbristen, det stora antalet elever på varje skola och när det inte 

finns någon överviktsmottagning eller specifik läkare att remittera dem till. De önskar ett team 

runt barnet, en handlingsplan, dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. Vidare önskas en 

stödgrupp till överviktiga barns familjer och ett större samarbete med elevhälsan. Skolsköterskor 

önskar att kunskapen ökar om goda matvanor på hemkunskapen, att lägeraktiviteter fanns, 

resurser till skolmatsalen som två maträtter samt att fler anpassade individuella aktivitet fanns 

tillgängliga på gymnastiken. De önskar mer tid till att informera klasserna om hur viktigt det är 

att få god hälsa och ha god hälsa. Att ta sig an och motivera hela familjen till 

livsstilsförändringar eller samarbeta mera förebyggande angående kost, motion och sömn med 

lärarna finns inte, tiden räcker inte till. 

 

            ”Vad ska jag göra när jag ser att eleven mår dåligt, ingen respons hos föräldrarna,  

              svårt att få tid hos dietist, och när jag väl får tips på vad jag kan göra, finns inte  
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              tiden där som jag skulle behöva för att spinna vidare” (skolsköterska A4). 

 

En annan skolsköterska säger: 

            ”Det känns lite uppgivet. Tidsbristen är så påtalad. Oftast klumpar  

              arbetsuppgifterna ihop sig. Ibland tar jag satts och tar tag i saken men  

              efter någon vecka bli det liggandes igen och måste vänta, det är ingen bra  

              kontinuitet i arbetet tyvärr. Det känns tråkigt att erkänna det här men vi  

              skolsköterskor har inte tiden till det här” (skolsköterska A3). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Författarna har gjort en empirisk studie där analysprocessen vid ett flertal tillfällen har 

diskuterats i syfte att förstärka trovärdigheten. Författarna har strävat efter att hålla sig öppen 

under hela analysprocessens gång och inte låtit förutfattade meningar, föreställningar eller 

vetande styra. En semistruktuerad intervjuguide utarbetades med följdfrågor som inte skickades 

ut i förväg på grund av att författarna ville få öppna svar, där ingen skulle ha förberett givna svar. 

(Jämför Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). En brist med detta kan vara att skolsköterskorna 

inte kom på alla svar under intervjun som de annars hade velat berätta. Intervjuguiden tyckte 

författarna fungerade bra då intervjupersonerna fick samma utgångsfrågor, frågorna var lika. Den 

sista avslutande frågan inbjöd intervjupersonerna att fritt tillägga det den tyckte var viktigt och 

glömt berätta (Jämför Kvale & Brinkmann, 2009). Det som förvånande författarna var att ingen 

berättade att de blev frustrerade, arg eller ledsen när de kom till korta i sina försök att hjälpa barn 

med övervikt och fetma. Ingen beskrev dessa känslor över arbetet men kanske hade de 

framkommit om fler intervjuer hade hållits. Författarna valde att spela in intervjuerna vilket gav 

möjlighet att lyssna på intervjupersonerna åtskilliga gånger. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

ger det en säkrare tillförlitlighet av materialet. Författarna märkte att intervjupersonerna höll sig 

lite reserverade i början för att sedan glömma bort inspelningen vilket gjorde intervjun lite 

ansträngd de första minuterna. Alla nio skolsköterskor genomförde intervjun utan att behöva 

avbryta. Efter att intervjuerna transkriberats av författarna skiftades materialet mellan varandra 

för att validera tolkningen. Om författarna hade intervjuat tillsammans hade styrkan kunnat vara 

att fler frågor kanske hade ställts men svagheten skulle kunna vara att skolsköterskan då känt sig 

i underläge (Jämför Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Deltagarna var alla kvinnor och om 

resultatet hade varit annorlunda om det varit män går inte att säga. Resultaten som framkom 

överensstämde med andra studier om skolsköterskors erfarenheter. Andra studier togs fram 

genom en noggrann sökning utifrån nyckelorden, för att ta tillvara den litteratur som finns, med 
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olika sökkombinationer i databaserna, CINAHL, PubMed och PsychINFO.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien är att belysa skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och 

fetma bland barn och ungdomar i skolhälsovården. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier; 

Arbetsmetoder och resurser, Förhållningssätt och problematik i mötet med barn och föräldrar, 

Hälsosamtal och Behov av resurser samt åtta underkategorier. Rutinmässiga hälsobesök, hålls 

under barnens skolgång med skolläkaren där bland annat längd och vikt kollas. Resurser att 

tillgå, visar på vilka olika resurser skolsköterskor har utifrån att skicka barnen till, att de har 

olika samarbetspartner och att de kan söka pengar i fonder. Mötet med barn, visar att 

skolsköterskor med försiktighet uppmuntrar och peppar barnen att förstå sin situation. Mötet med 

föräldrar beskriver hur de försöker motivera och ”så frön” vilket kan vara svårt av olika skäl. 

Uppmuntran till aktivitet, där försöker skolsköterskor uppmuntra och motivera barnen att hitta en 

regelbunden aktivitet och vardagsmotion att utöva. Uppmuntran till att äta rätt, beskriver hur de 

försöker förmedla kunskap och vägledning till föräldrar angående mat, att det är tallriksmodellen 

som gäller. Behov av fortbildning, beskriver hur skolsköterskor önskar mer resurser och kunskap 

på området. Behov av resurser, där önskar skolsköterskor att det fanns ett team runt barnet, en 

förlängning i arbetet och mer tid till de barn och ungdomar som drabbats av övervikt och fetma. 

 

Resultatet visar att, enligt skolsköterskor, kan föräldrar vara medvetna om situationen, de kan 

vara svåra att nå och inte alltid så motiverade, de orkar eller kan inte ta tag i barnens hälsa. 

Resultatet är i linje med andra studier (Bucher Della Torre, Akré & Suris, 2010; Kipping, Jago & 

Lawlor, 2012). Föräldrarollen bör stödjas då föräldrar är de som bäst kan hjälpa sina barn 

(Bucher Della Torre et al., 2010; Műllersdorf, Martinson Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010; 

Sulheim Haugstvedt, Graff-Iversen, Bechensteen & Hallberg, 2011). I resultatet framkommer att 

skolsköterskor beskriver att en del föräldrar inte tar barnets övervikt på allvar eller så ser en del 

föräldrar inte övervikten som något problem, detta resultat stöds också av andra studier (Kubik, 

Story & Rieland, 2007; Műllersdorf et al., 2010; Sulheim Haugstvedt et al., 2011). I motsats till 

det här finns det föräldrar som lägger ansvaret på sina barn att det är deras eget fel eller 

skolsköterskor som inte tycker att övervikten är ett så stort problem (Kipping et al., 2012). En 

reflektion är att skolsköterskor bör stödja föräldrarollen och få föräldrar att förstå att ansvaret 

inte kan överlåtas till barnet. Att det finns skolsköterskor som inte tycker övervikt är ett så stort 

problem skulle kunna bero på, lågt elevantal, att övervikt inte förekommer särskilt ofta eller att 

andra arbetsuppgifter upplevs mer problematiska. 

 



15 

Resultatet visar att alla barn fick med sig sin tillväxtkurva hem till föräldrarna som oftast inte 

hörde av sig fast tillväxtkurvan visade på problem. Enligt Golsäter, Sidenvall, Lingfors och 

Enskär (2011) finns nu i Sverige en tillväxtkurva, som är lättare att visa för föräldrar, eftersom 

den ger en bättre helhetsbild. Kubik et al. (2007) beskriver att BMI tycks hos många föräldrar 

vara en ”väckarklocka” ett ”varningstecken” som gör dem uppmärksamma på ett växande 

viktproblem. En annan studie visar att trots om tillväxtkurvan visar på övervikt och fetma så anar 

inte föräldrarna, oftast mammorna, att deras barn är överviktiga, eftersom barnen är sociala, 

aktiva och ter sig ”normala” (Snethen & Broome, 2007). I resultatet framkommer att 

skolsköterskor försöker motivera föräldrar och ”så frön” men att det kan vara svårt om 

föräldrarna är överviktiga själva, även detta är i linje med andra studier (Kipping et al., 2012; 

Sulheim Haugstvedt et al., 2011). Vidare berättar skolsköterskor att det är svårt att lägga fram 

problem med övervikt och fetma på ett bra sätt så att föräldrarna inte känner sig anklagade, vilket 

stöds av andra studier (Kipping et al., 2012; Steele et al., 2011; Sulheim Haugstvedt et al., 2011). 

Det är oftast mammorna som känner sig anklagade (Sulheim Haugstvedt et al., 2011). En 

reflektion är att föräldrar inte anar att deras barn är överviktiga medan skolsköterskor undrar 

varför de inte hör av sig. Trots att föräldrarna har blivit informerade har de inte förstått eller tagit 

till sig informationen. Att bli informerade och förstå information är skilda saker som kan skapa 

missförstånd mellan skolsköterskor och föräldrar.  

 

Resultatet beskriver att skolsköterskor uppmuntrar föräldrarna att ta vara på tiden tillsammans 

med barnen och påminner om deras ansvar att aktivera barn till att röra på sig. Resultatet är i 

linje med andra studier (Gellar et al., 2012; Kipping et al., 2012; Snethen & Broome, 2007). I 

motsats finns det vissa föräldrar som är rädda för att barnens aktiviteter ska skada dem (Bucher 

Della Torre et al., 2010). Resultatet visar att skolsköterskor beskriver att det är viktigt att 

uppmuntra och motivera barnen till att hitta en regelbunden aktivitet. Som vardagsmotion tipsar 

skolsköterskor om att ta trapporna, gå eller cykla istället för att ta bussen, bygga en snögubbe 

eller vara ute och leka i snön. Enligt Snethen och Broome (2007) känner sig barn med övervikt 

inte bekväma, de upplever att det svårt att vara med på fysiska aktiviteter och att det är lättare att 

utöva aktiviteter på sommarhalvåret än vinterhalvåret. En reflektion är att det vore bra att 

samtala med föräldrar om konsekvenserna över att överbeskydda sina barn vid aktiviteter. 

 

Resultatet beskriver att skolsköterskor behöver ge föräldrar mer kunskap och vägledning om vad 

bra mat är, hur maten ska lagas och vilka matprodukter som måste köpas hem. Föräldrar vet inte 

vad barnen stoppar i sig när de är borta. Skolsköterskor informerar föräldrar att det är 

tallriksmodellen som gäller. Studier visar att det är föräldrarna som påverkar vad barnen äter 
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genom att bestämma vilken mat som finns tillgänglig (Holsten, Deatrick, Kumanyika, Pinto-

Martin & Compher, 2011; Snethen & Broome, 2007; Sulheim Haugstvedt et al., 2011). Enligt 

Sulheim Haugstvedt et al. (2011) kan föräldrar dessutom vara rädda att få barnen emot sig om de 

bestämmer vad barnen ska äta. Snethen och Broome (2007) beskriver att barn vet vad 

tallriksmodellen innehåller men äter inte efter den men enligt Holsten et al. (2011) äter barn 

oftast enligt tallriksmodellen under skoltid. Resultatet visar att skolsköterskor tipsar föräldrar om 

att ta fram färdiga matportioner för att inte locka barnet till att äta fler portioner och att äta på 

mindre tallrikar, tugga maten ordentligt samt att äta sakta. Enligt Holsten et al. (2011) äter många 

barn inte frukost, vilket kan bero på att de inte hinner, att föräldrarna oftast inte är hemma, brist 

på livsmedel, tillagning och på grund av ekonomiska orsaker. En reflektion är att skolsköterskor i 

samtalet med föräldrar kan prata om att det kan vara bra ur ekonomisk synvinkel att laga mat 

hemma i syfte att motivera föräldrarna till att förändra barnens livsstil.  

 

I resultatet framkommer vidare att skolsköterskor beskriver att det är viktigt att ta hänsyn till 

barnets känslor eftersom vikten är ett känsligt område att beröra. De pratar oerhört försiktigt och 

lite om vikt med barn före årskurs sju. Enligt Műllersdorf et al. (2010) anser skolsköterskor att 

ordets betydelse spelar en roll då ett positivt ord kan leda till hälsosammare livsstil och ett 

negativt ord kan minska barnets självförtroende. Enligt andra studier är det viktigt att 

skolsköterskor försöker hjälpa barn att inte känna skuld och skam över sin övervikt (Kipping et 

al., 2012; Sulheim Haugstvedt et al., 2011). Resultatet beskriver att skolsköterskor arbetar med 

barnens självkänsla och självförtroende, att det duger som det är. I hälsosamtalen frågar 

skolsköterskor om den fysiska och psykiska hälsan, arbetsmiljön, matvanor, sömn, kränkningar 

och mobbing. Enligt Snethen och Broome (2007) upplever och stöter överviktiga barn bland 

annat ofta på psykosociala konsekvenser vilket påverkar välbefinnandet. Det kan yttra sig genom 

låg självkänsla, social stigmatisering och negativa sociala relationer med andra barn. Sulheim 

Haugstvedt et al. (2011) beskriver att övervikt och fetma dessutom inverkar på barnens fysiska 

hälsa samt kan ge beteendesvårigheter. Resultatet visar att skolsköterskors arbete verkar bestå i 

att hjälpa barn förstå hur övervikten och fetman ska försöka hejdas, hanteras och informerar om 

konsekvenser. Lindhe Söderlund, Nordqvist, Angbratt och Nilsen (2009) beskriver att 

skolsköterskor tar barnens övervikt och fetma på allvar och förstår att det utgör en hälsorisk. En 

reflektion är att barn är känsliga och lyssnar till varje ord som sägs verbalt och ickeverbalt. Det 

känns oerhört viktigt att skolsköterskor pratar med barnen att det duger som det är, det behöver 

alla få höra oavsett ålder och livet ut.  

 

Resultatet beskriver att skolsköterskor tycker det är svårt när barnen är olika motiverade till att 
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göra livsstilsförändringar. De hjälper barnet att göra en livsstilsförändring åt gången. 

Hälsosamtalet fokuserar på att barnet ska växa i sin längd medan vikten ligger stilla. Enligt 

Műllersdorf et al. (2010) framkom att det är viktigt att skolsköterskor försöker hålla uppe 

motivationen för barnet, pratar om att stoppa vikten istället för att minska i vikt samt att ha 

kortsiktiga mål. Enligt Golsäter et al. (2011) har varje kommun i Sverige utvecklat sina egna 

verktyg för hur hälsosamtalet kan se ut i och med att det inte finns något gemensamt nationellt 

verktyg. En reflektion kan då vara att eftersom att varje kommun i Sverige utvecklat sina egna 

verktyg för hur hälsosamtalet kan se ut borde dessa kunna utvecklas och på sikt kunna bilda ett 

gemensamt nationellt verktyg.  

 

Resultatet visar att övervikt och fetma är ett hälsoproblem som måste tas tag i, det är ett 

samhällsproblem, vilket Kipping et al. (2012) även beskriver. Skolsköterskor upplever att det är 

svårt att arbeta med övervikt och fetma. Skolsköterskor har inte fått den utbildning, kunskap och 

färdigheter de behöver för att kunna hantera detta hälsoproblem (Műllersdorf et al., 2010; Steele 

et al., 2011; Yager & O`dea, 2005). Resultatet visar även att en del skolsköterskor har 

motiverande samtal. Kipping et al. (2012) beskriver att motiverande samtal är en bra metod för 

de skolsköterskor som är motiverade till att hjälpa överviktiga barn. Det anses vara en bra metod 

för att hantera allvarliga hälsoproblem och problemområden som är känsliga att beröra. 

Műllersdorf et al. (2010) önskar vidareutbildning i motiverande samtal för skolsköterskor. 

Reflektionen är att skolsköterskor borde få utbildning, kunskap och färdigheter som behövs för 

att kunna hantera övervikt och fetma. Att skolsköterskor inte använder sig av motiverande samtal 

beror nog mycket på okunskap och en egen känsla av olust inför att beröra ämnet och speciellt 

känsligt är det om skolsköterskor själva bär på övervikt och fetma.  

 

Resultatet pekar på behovet av att ha ett samlat angreppssätt för att arbeta ännu mer 

hälsoförebyggande. Műllersdorf et al. (2010) anser att överviktiga barn borde få hjälp från alla 

nivåer i samhället, exempelvis kommunen, skolan, individuella pedagoger eller idrottsföreningar. 

Steele et al. (2011) beskriver att skolsköterskor tycker arbetet kring barn och ungdomar med 

övervikt och fetma känns svårt när det inte finns någon överviktsmottagning eller specifik läkare 

att remittera till. De önskar ett team runt barnet, en förlängning, dietist, arbetsterapeut, 

sjukgymnast och läkare. Resultatet visar att skolsköterskor har begränsat med skolresurser och 

brist på stöd för fysisk aktivitet och hälsosam kost i skolan samt begränsad undervisningstid till 

klasser. Att motivera hela familjen till livsstilsförändringar eller samarbeta mera förebyggande 

angående kost, motion och sömn med lärarna finns inte, tiden räcker inte till. Enligt Steele et al. 

(2011) framkom att brist på tid för skolsköterskor beror på att de ansvarar för många elever, att 
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skolorna är många. Műllersdorf et al. (2010) tycker det behövs mer tid och resurser. Enligt 

Skolinspektionen (2012) säger nya skollagen att elever exempelvis ska få tillgång till 

skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog samt miljöer som främjar bland annat hälsa. 

Varje enskild skola får avgöra hur stor tillgängligheten ska vara. Reflektionen är då att övervikt 

och fetma är ett problem som växer och bör ses över samt vilka resurser som finns att tillgå.  

 

Slutsats och betydelse för skolsköterskor 

Alla skolsköterskor är överens om att övervikt och fetma är ett mycket känsligt och svårt ämne 

att beröra. De önskar få upprätta en handlingsplan runt barn med övervikt och fetma för att 

kunna ge ytterligare vård och kunna ge familjekontakten en tryggare förutsättning. Eftersom att 

varje kommun i Sverige utvecklat sina egna verktyg för hur hälsosamtalet kan se ut borde dessa 

kunna utvecklas och på sikt kunna bilda ett gemensamt nationellt verktyg. Resursbrist och 

tidsbrist måste minskas för att det skall kunna arbetas hälsoförebyggande och hälsofrämjande i 

skolhälsovården mot övervikt och fetma. Tiden räcker inte till, antalet elever är många liksom 

arbetsuppgifterna. Det måste finnas möjlighet till kompetens och kunskapsutveckling för att 

skolsköterskor skall känna trygghet i arbetet med övervikt och fetma och få utbildning i 

motiverande samtal (Műllersdorf et al., 2010; Steele et al., 2011; Yager & O`dea, 2005).  

 

Skolsköterskor bör stödja föräldrarollen och få föräldrar att förstå att ansvaret inte kan överlåtas 

till barnet. Samtala med föräldrar om konsekvenserna över att överbeskydda sina barn när det 

gäller aktiviteter och samtala om att det kan vara bra ur ekonomisk synvinkel att laga mat 

hemma. Skolsköterskor bör ha i åtanke att bli informerade och förstå information är skilda saker 

som kan skapa missförstånd hos dem och föräldrar. Studien har visat på skolsköterskors arbete 

och erfarenheter av att arbeta med föräldrar till barn med övervikt och fetma. Behovet är stort 

men resurserna visar sig vara få och resurser kommer att behövas i framtidens vård. Övervikt 

och fetma är ett växande hälsoproblem hos barn och ungdomar som kommer att orsaka ökande 

kostnader för hälso- och sjukvården. Mer forskning inom ämnet kan hjälpa till att minska 

förekomsten av följdsjukdomar, minska lidande hos barnen och ge möjligheter att utforma 

effektiva omvårdnadsåtgärder efter varje barns behov. Det skulle vara intressant att studera hur 

föräldrar upplever skolsköterskors bemötande och stöd i samtal om livsstilsförändringar 

angående barn och ungdomars övervikt och fetma.  

 
Erkännanden 

Vi tackar de skolsköterskor som delade deras erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma 

med oss och gjorde denna studie möjlig. Vi tackar även vår handledare för den hjälp och stöd 
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hon gett oss under arbetets gång. 
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Intervjuguide             Bilaga 5 

 

1. Kan du berätta för mig om ditt dagliga arbete med övervikt och fetma bland barn och 

ungdomar? 

Följdfråga: Hur ser ditt vardagliga arbete ut vad gäller denna fråga? 

 

2. Vilka möjligheter har du i att arbeta med övervikt och fetma bland barn och ungdomar?  

Följdfråga: Upplever du att det finns några problem/hinder, berätta? 

 

3. Skulle du vilja berätta för mig vad du brukar ta upp när du pratar om övervikt och fetma 

med barn och ungdomar samt deras föräldrar? 

Följdfråga: Hur upplever du dessa samtal? 

 

4. Ser du att ditt arbete med övervikt och fetma bland barn och ungdomar ger något resultat? 

 

5. I det bästa av alla världar, skulle skolhälsovården kunna förbättras för att  

kunna hjälpa dig att arbeta som du vill? 

 

6. Har du något mer som du skulle vilja säga som vi inte har pratat om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


