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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Övervikt bland barn är ett folkhälsoproblem då barn med övervikt löper 

ökad risk att förbli överviktiga som vuxna och därmed drabbas av kroniska sjukdomar. 

Skolsköterskan har en betydande roll i arbetet med överviktiga barn och har goda 

förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. 

Syfte: Syftet var att undersöka skolsköterskans erfarenheter av arbetet med 

högstadieelever som har övervikt.  

Metod: En intervjustudie med kvalitativ manifest innehållsananalys har använts för att 

besvara syftet. Urvalet bestod av åtta skolsköterskor med erfarenhet av att arbeta med 

elever på högstadiet som har övervikt.  

Resultat: Resultatet presenterades i tre kategorier och elva underkategorier. Kategorin 

”Framgångsfaktorer” sammanfattade de faktorer i arbetet som skolsköterskorna 

upplevde kunde ge eleven möjligheter till framgång i arbetet mot en hälsosam livsstil. 

Skolsköterskorna erfor att elevens motivation och familjens delaktighet var avgörande 

för förändring av elevens livsstil. I kategorin ”Utmaningar” beskrevs faktorer som 

skolsköterskan menade kunde utgöra hinder i arbetet med eleven. Skolsköterskornas 

erfarenhet var att det var ett svårt och känsligt ämne att arbeta med där även samhällets 

fördomar spelade roll. ”Användbara verktyg” innehöll de strategier eller verktyg som 

skolsköterskorna beskrev att de använde sig av i arbetet med elever på högstadiet som 

har övervikt. 

Slutsats: Skolsköterskornas erfarenheter av arbetet med elever som har övervikt var att 

det var svårt och känsligt varför bemötandet gentemot elever och dess familjer var 

avgörande. De upplevde elevens egen motivation som grundläggande för att framgång 

skulle uppnås i arbetet med dessa elever. Skolsköterskornas erfarenhet var att familjen 

både kunde utgöra ett hinder eller vara en viktig del av elevens framgång.  

 

Nyckelord 
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Abstract 

 
Background: Overweight among children is a public health problem, as overweight 

children have an increased risk of being overweight in adulthood. They have an 

increased risk of suffering from chronic diseases. The school nurse has a significant role 

in the work with overweight children and has good opportunities for health promoting 

work. 

Aim: The aim was to investigate the school nurse's experience of the work with high 

school students who have overweight. 

Method: An interview study with qualitative manifest content analysis was conducted. 

Eight school nurses with experience in working with high school students who have 

overweight were interviewed. 

Results: The results was presented in three categories and eleven subcategories. The 

category "Success Factors" summarized the factors in the work that the school nurses 

experienced could provide the pupils opportunities for success in the work towards a 

healthy lifestyle. The school nurses meant that the motivation of the pupil and 

motivation of the family was crucial for change. The category "Challenges" described 

factors that school nurses thought could be an obstacle in the work with the pupil. The 

school nurses felt that it was a difficult and sensitive subject to work with where even 

the prejudices of society played a role. "Useful tools" contained the strategies or tools 

that the school nurses described as useful in the work of high school students who have 

overweight. 

Conclusion: The school nurses' experiences of the work with overweight pupils were 

that it was difficult and sensitive, why their treatment of pupils and their families was 

crucial. They perceived the pupils motivation as essential for success in the work with 

these pupils. The school nurses’ experience was that the family could either be an 

obstacle or be an important part of the pupil’s success. 

 

Keywords 
Experience, High school, Overweight, School nurse 
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Inledning 
 

Skolsköterskan arbetar med att bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder 

som krävs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos elever 

(Riksföreningen för Skolsköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Målet för 

hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 

1982:763). De två huvudsakliga ansvarsområdena för skolsköterskan inom elevhälsans 

medicinska insats är vaccinationsverksamhet samt hälsoundersökning. Skolsköterskan 

samverkar också med andra professioner när behov uppstår, exempelvis hälso-och 

sjukvården och socialtjänsten (Riksföreningen för Skolsköterskor och Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Det finns goda möjligheter för skolsköterskan att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande, både på individ- och gruppnivå, eftersom 

skolsköterskan finns tillgänglig i skolans vardag (Morberg, 2012). 

 

Bakgrund 

 

Hälsobesök 
 

Skollagen (SFS 210:80) anger att eleven under grundskoletiden ska erbjudas minst tre 

planerade hälsobesök utspridda under tiden i grundskolan och under gymnasietiden ska 

eleven erbjudas minst ett sådant hälsobesök. Hälsobesöken ska omfatta allmänna 

hälsokontroller och hälsosamtal för att gynna elevens hälsa (Socialstyrelsen, 2004). 

Syftet med hälsobesöket är att få en helhetsbild över elevens mående såväl psykiskt som 

fysiskt. Det innefattar även att försöka identifiera de elever som behöver stöd i något 

avseende, behöver insatser från vuxna eller har en ohälsosam och riskfylld livsstil 

(Leissner & Lundevall-Överby, 2014). Insatserna ska sedan utgå från ett 

förhållningssätt som främjar delaktighet, dialog och jämlikhet i mötet med eleven 

(Riksföreningen för Skolsköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). För 

eleven kan hälsobesöket vara ett tillfälle att prata om sin hälsa med en vuxen person 

som har ett neutralt och professionellt förhållningssätt. Hälsobesöket kan också ligga till 

grund för en relation mellan skolsköterska och elev som underlättar för eleven att ta 

kontakt med skolsköterskan om problem eller svårigheter uppstår (Morberg, 2012).  
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Skolhälsovårdens uppdrag är förebyggande hälsoarbete och i skollagen betonas det 

hälsoförebyggande arbetet som syftar till att eleverna ska nå utbildningens mål (SFS 

2010:800).  

 

Övervikt och fetma 
 

I stora delar av världen har övervikt och fetma hos barn ökat, en trend som enligt vissa 

undersökningar verkar ha avstannat (Leissner & Lundevall-Överby, 2014 ; YFA, 

yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2015). Enligt siffror publicerade år 2015 av 

yrkesföreningar för fysisk aktivitet finns det i Sverige drygt 200 000 barn med övervikt 

eller fetma mellan 4 och 18 år (YFA, 2015).  Centrum för epidemiologi och 

samhällsmedicin (2013) anger att i Sverige år 2011 hade 12,8 % av 12-åriga flickor 

övervikt eller fetma, för pojkar i samma ålder var siffran  

16 %. Barn och ungdomar med övervikt löper ökad risk att utveckla kroniska sjukdomar 

såsom diabetes typ två, hyperlipidemi och hypertoni i yngre åldrar. Andra oönskade 

konsekvenser av övervikt är ortopediska sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar och 

psykiska besvär. Det är stor risk att de barn och ungdomar som lider av övervikt eller 

fetma förblir överviktiga eller feta som vuxna (Janse van Rensburg, Zondi, Grant & 

Grant, 2012). 

 

För att definiera övervikt hos barn och ungdomar används BMI, body mass index, som 

räknar ut förhållandet mellan längd och vikt. Det beräknas vikt/(längd x längd). De 

gränsvärden som finns för vuxna gäller dock inte barn och ungdomar under 18 år. Då 

används istället köns- och åldersspecifika gränsvärden, isoBMI (bilaga A), eftersom 

gränsvärdena för BMI skiftar under uppväxten och i olika takt hos flickor och pojkar 

(Petersen, 2012). Redan när ett högt isoBMI eller en accelererande viktökning ses i 

förskoleklass bör en diskussion tas med föräldrar kring eventuell ärftlighet för metabol 

sjukdom, kost och fysisk aktivitet.  En viktuppgång är lättare att stoppa än att påverka 

en redan etablerad fetma. Vid etablerad fetma och ärftlighet för fetma är det lämpligt att 

barnet remitteras till barnläkarmottagning inom landstinget (Leissner & Lundevall-

Överby, 2014). 
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Riskfaktorer för övervikt 

Orsakerna till övervikt är bland annat stillasittande och ohälsosamma matvanor 

(Hernández-Álvarez, Valero-Bernal & Mancera-Soto, 2015), föräldrars kontroll och 

uppfostringsstil men även samhälleliga faktorer som exempelvis medietillgång och 

samhällets attityder till vikt och kroppsideal (Petersen, 2012). De bilder som media 

visar för att illustrera barns övervikt är ofta väldigt extrema, därför kan föräldrar till 

överviktiga barn inte alltid identifiera sina barn som överviktiga på grund av att de 

jämför barnens utseende med bilderna media visar (Steele, Wu, Jensen, Pankey, Davis 

& Aylward, 2011). 

 

Otillräcklig fysisk aktivitet 

Ett av de effektivaste sätten för att minska fetma och övervikt hos barn är en 

kombination av hälsosam kosthållning och fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten bör 

vara strukturerad med tydliga bestämmelser gällande intensitet, varaktighet och 

frekvens (Hernández-Álvarez, Valero-Bernal & Mancera-Soto, 2015). Alla barn bör 

vara fysiskt aktiva varje dag, rekommendation är 60 minuter sammanlagt under dagen 

med måttlig till hög intensitet. Minst tre gånger i veckan bör även muskel- och 

skelettstärkande aktivitet ingå, exempelvis i form av hopp, lek och löpning. Vid 

sjukdomstillstånd eller funktionshinder bör barn och ungdomar var så aktiva som deras 

tillstånd medger. För barn med övervikt och fetma är det positivt om de tre gånger i 

veckan genomför 60 minuters aktivitet utan avbrott då det ger ökade positiva effekter på 

blodfetter och insulinkänslighet. Att successivt öka frekvens och duration är centralt i 

arbetet med fysisk aktivitet hos barn med övervikt (YFA, 2015). Andelen barn som når 

upp till de rekommenderade 60 minuternas fysisk aktivitet varje dag är förhållandevis 

låg. Av pojkarna i 13-15 års ålder når knappt 15 % upp till detta medan motsvarande 

siffra för flickor är 10 % (Folkhälsomyndigheten, 2014). Även om den fysiska 

aktiviteten inte leder till någon viktnedgång eller sänkt BMI har aktiviteten positiva 

effekter på kroppssammansättning, blodfetter, insulinkänslighet och kondition som 

sannolikt påverkar den framtida vuxna hälsan positivt (YFA, 2015). Det är av stor 

betydelse att skolsköterskan är medveten om elevernas livsstil och intressen för att 

kunna motivera dem till förändring i sin fysiska aktivitetsnivå (Golsäter, Fast, Bergman-

Lind & Enskar, 2015). För barnets fysiska utveckling är det viktigt med fysisk aktivitet 

eftersom ökad energiomsättning ger bättre förutsättningar för att tillgodose 
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näringsbehovet och för att upprätthålla en hälsosam kroppsvikt. För att förebygga 

övervikt och fetma hos barn och ungdomar är det viktigt att främja fysisk aktivitet och 

goda matvanor (Livsmedelsverket, 2015). 

 
Ohälsosamma matvanor 

Livsmedelsverket (2015) anser att mängden mat behöver anpassas efter barnens 

aktivitetsnivå. Om intaget av energi från mat är större än förbrukningen av energi lagras 

energin som fett och kan leda till övervikt eller fetma. De näringsämnen som ger energi 

är fett, proteiner, kolhydrater och kostfibrer. Energibehovet är individuellt och behövs 

även för barns tillväxt. Barn har därför ett större energibehov än vuxna i förhållande till 

sin kroppsvikt (Livsmedelsverket, 2015). I många fall äter barn mindre men blir ändå 

överviktiga på grund av att de väljer ohälsosam mat (Janse van Rensburg, Zondi, Grant 

& Grant, 2012). Barn över tio år rekommenderas att äta 500 gram frukt och grönt varje 

dag (Livsmedelsverket, 2015). Drygt 40 % av flickor 13-15 år äter grönsaker varje dag, 

för pojkar i samma ålder är motsvarande siffra drygt 30 % (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Barn behöver en allsidig kost med näringstäta livsmedel och begränsad mängd 

bakverk, godis och läsk (Livsmedelsverket, 2015). Av barnen 13-15 år anger 4-5 % att 

de äter godis dagligen och 3-7 % dricker läsk dagligen. Barns frukostvanor är av stor 

betydelse då regelbundna frukostvanor hänger samman med hälsosam kosthållning som 

vuxen, även risken för att utveckla övervikt minskar (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

När det gäller yngre barn är det föräldrar och andra vuxna som har ansvaret över vad 

barnet äter och vad som serveras. Äldre barn bör alltid tas med i diskussionen kring 

vikten av hälsosamma matvanor (Leissner & Lundevall-Överby, 2014).  

 

Stillasittande/Skärmtid 

Tv-tittande och annan skärmtid, såsom dator och surfplatta är en riskfaktor för övervikt. 

Över 25 % av pojkar i ålderskategorin 13-15 år anger att de spenderar mer än fyra 

timmar framför en skärm varje dag. För flickor i samma ålder är motsvarande siffra 20-

25 %. Stillasittande hos barn ökar med åldern (Folkhälsomyndigheten, 2014).  I en 

studie av Hassink, Zapalla, Falini och Datto (2008) framgår att minska barns 

stillasittande är en betydande komponent i arbetet med övervikt. En rekommendation är 

max två timmars skärmtid varje dag. Den fysiska aktivitetsnivån minskar med åldern 

hos barn och ungdomar. Små barn är fysiskt aktiva i sin lek och i familjeaktiviteter 

medan äldre barn och ungdomar är mest aktiva i skolan och på vägen till skolan, till 
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exempel genom att gå eller cykla. Även föräldrars aktivitetsnivå har inverkan på 

barnens aktivitetsnivå, om endast den ena föräldern har en aktiv livsstil påverkar det 

barnet positivt (Hassink et al., 2008).  

 
Skolsköterskans arbete med övervikt hos elever 
 

Enligt Steele, Wu, Jensen, Pankey, Davis och Aylward (2011) beskriver skolsköterskor 

flera faktorer som ibland hindrar dem från att ta upp övervikt med elever. Vanliga 

faktorer är brist på tid eller kunskap, extra svårt kan det vara i de fall familjen/eleven 

har en annan kulturell bakgrund än skolsköterskan. Det kan vara svårt att ta upp 

övervikt med barn och föräldrar då det är ett känsligt ämne, alla familjer ser inte 

övervikt som ett problem. Ibland oroar sig skolsköterskan för att föräldrar till barn med 

övervikt ska känna sig attackerade eller utpekade. Samhälleliga faktorer såsom att 

idealen har förändrats över tid hur ett normalviktigt barn ska se ut kan också utgöra 

hinder i arbete med barn med övervikt. En del skolsköterskor upplever att det är svårt att 

ta upp övervikt med elever de inte har en etablerad relation till (Steele et al., 2011). 

Skolsköterskan kan ha en nyckelroll i arbetet med barn och ungdomar med övervikt, ett 

arbete som kan upplevas som meningsfullt för skolsköterskan men också fullt utav 

fallgropar. Eftersom det är ett känsligt arbete är behovet av riktlinjer att följa stort 

(Müllersdorf, Martinsson Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010).  

 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal är en användbar metod i arbetet med barn med övervikt, för att 

motivera dem istället för att påtvinga en förändring av deras beteende (Wong & Cheng, 

2013). I Köpenhamn används motiverande samtal av skolsköterskor i arbetet med barn 

och ungdomar med övervikt. I en studie framkom att motiverande samtal stämde väl 

överens med skolsköterskans normer, värderingar och tidigare arbetssätt. 

Skolsköterskorna använde bland annat öppna frågor och aktivt lyssnande. Respekten för 

barnets/ungdomens eller förälderns egen vilja, som är en del av motiverande samtal, 

upplevdes av skolsköterskan vara en fördel då skolsköterskan inte kan göra 

förändringen åt dem. Ibland kunde just detta istället upplevas som frustrerande för 

skolsköterskan och göra att skolsköterskan valde att lämna motiverande samtal som 

arbetssätt (Høstgaard Bonde, Bentsen & Hindhede, 2014).   
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Fysisk aktivitet på recept 

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är ett väl inarbetat arbetsredskap i arbetet med övervikt 

och fetma hos vuxna (Statens Folkhälsoinstitut, 2011) men inte lika utvecklat i arbetet 

med barn och ungdomar (Atlantis, Barnes & Fiatarone Singh, 2006).  En 

sammanställning från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting 

(2013) visar att FaR används i några kommuner i landet och i andra kommuner av 

enstaka skolsköterskor. Majoriteten av de tillfrågade skolsköterskorna ställer sig ändå 

positiva till användande av FaR men flertalet anger att de saknar kompetens för att 

förskriva FaR. Av de skolsköterskor som förskriver FaR inom elevhälsan är det främst 

till elever med övervikt, fetma eller de elever som är otillräckligt fysiskt aktiva. En del 

skolsköterskor anger tidsbrist och svårigheter att hinna med uppföljning som ett hinder i 

arbetet med fysisk aktivitet på recept. Skolsköterskor ser möjligheter i att samarbeta 

med andra, idrottslärare och övrig skolpersonal genom FaR. Många skolsköterskor som 

inte förskriver FaR rekommenderar ändå fysisk aktivitet till elever (Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, 2013).  

 

Hälsosamtal med familjer och barn 

Samtal med föräldrar angående barns övervikt är inte enkelt då övervikt är ett känsligt 

ämne som är tabubelagt (Chadwick, Sacher & Swain, 2008). Det är viktigt att tala om 

hälsa och inte om utseende. Det finns ingen enkel metod som fungerar på alla barn och 

ungdomar, viktigast är att skolsköterskan inte är dömande utan vågar prata om övervikt 

ur ett hälsoperspektiv (Leissner, & Lundevall-Överby, 2014). En amerikansk 

systematisk litteraturstudie (Blow, Allicock, DeSandre & Cooper-Samuels, 2013) listar 

rekommendationer och barriärer som vårdpersonal upplever i samtal med familjer som 

har barn med övervikt. Föräldrar kan känna skuld och skam över barnens vikt vilket 

brukar yttra sig i ilska och att de intar en försvarsställning. Genom att samtala öppet 

kring barnens vikt uppmuntras föräldrar till att göra detsamma. Det är viktigt att i 

samtalet bemöta föräldrar och barn med respekt, vara icke dömande och ha en positiv 

inställning. Det är betydelsefullt att samtal om övervikt med barn och deras föräldrar 

sker på ett sakligt sätt för att inte orsaka skuldkänslor hos förälder eller barn. Ord som 

fet, överviktig, tjock bör undvikas då dessa har en negativ klang, istället kan ord som 

större eller tyngre användas.  Det är att föredra att använda ord som hälsosam vikt och 

undvika att beskriva vikt som normal. Föräldrar bör påtala för sina barn att det inte 

alltid är lätt att göra hälsosamma val och berömma barnen när de åstadkommer det. Det 
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är betydelsefullt att samtala kring varför övervikt är ett problem och vad det kan leda till 

(Blow et al., 2013).  

 

Handlingsplan 

Müllersdorf, Martinsson Zuccato, Nimborg och Eriksson (2010) har forskat på en 

handlingsplan framtagen för att stödja skolsköterskan i arbetet med barn och ungdomar 

som har övervikt. Handlingsplanen använder isoBMI som verktyg för att bedöma 

övervikt men också faktorer som ärftlighet och andra sjukdomar är betydelsefulla att 

kartlägga. Utefter bedömningen avgör skolsköterskan om denne ska arbeta med barnet 

själv eller om primärvården är bättre lämpad. Handlingsplanen innefattar även ämnen 

att diskutera för att främja beteendeförändring. Ett informationshäfte till barnen och 

föräldrarna om hälsosam mat och fysisk aktivitet ingår i handlingsplanen, likaså 

kartläggning av barnets mat- och motionsvanor. Syftet med handlingsplanen är sedan att 

skolsköterskan ska ha kontinuerlig kontakt med barnen för att främja bättre mat- och 

motionsvanor. I den studie som gjorts i samband med arbetet med handlingsplanen 

framkommer att skolsköterskor upplever handlingsplanen som en guide i arbetet med 

överviktiga elever. Skolsköterskorna anser sig vara lämpade att arbeta med överviktiga 

barn, ibland mest för att det inte finns någon annan som kan ta den rollen. Flera 

skolsköterskor upplever att de saknar utbildning för att de ska kunna leda de 

motiverande samtalen som förväntas av dem enligt handlingsplanen. Eftersom övervikt 

ofta associeras med skuldkänslor hjälper handlingsplanen skolsköterskan att finna 

balans i sina egna åtgärder men också sina egna attityder kring övervikt. En del 

skolsköterskor upplever det stimulerande att se att deras arbete ger resultat då barn med 

övervikt slutar gå upp i vikt och blir lyckligare och stolta. Ett bra samarbete med barnet 

och dess föräldrar upplevs också som tillfredsställande för skolsköterskan (Müllersdorf 

et al., 2010).  

 

Teoretisk referensram 
 

Orems teori om egenvård är en del av teorin om egenvårdsbalans. Egenvård definieras 

av Orem (2001) som de aktiviteter individen utför i syfte att bevara liv, hälsa och 

välbefinnande. Individen väljer aktivt och målinriktat sin egenvårdshandling (Orem, 

2001), till exempel då eleven väljer att äta hälsosam mat och vara fysiskt aktiv för att 

upprätthålla en hälsosam vikt och livsstil. Orem menar vidare att egenvård förutsätter att 

individens färdigheter fått tid på sig att utvecklas och mogna. Till exempel förmår inte 
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barn tillgodose sina behov som är nödvändiga för hälsa, liv och välbefinnande på grund 

av att de inte hunnit utvecklas tillräckligt, även redan utvecklade färdigheter kan vara 

satta ur spel. Egenvården blir då beroende av närståendeomsorg (Orem, 2001). Orem 

presenterar i sin bok tio grundläggande styrande faktorer; ålder, kön, utvecklingsstatus, 

hälsostatus, sociokulturell miljö, hälso- och sjukvårdsfaktorer, familjefaktorer, livsstil, 

miljöfaktorer och socialt nätverk. Dessa har inverkan på egenvårds- och 

omvårdnadskapacitet.  

 

Egenvårdskapacitet och närståendeomsorg 

Orem (2001) beskriver egenvårdskapacitet som de färdigheter en individ behöver för att 

vårda sig själv och närstående. Närståendeomsorg innefattar de handlingar utförda av 

ansvariga personer som syftar till att tillfredsställa beroende personers behov av 

egenvård. Egenvårdskapaciteten är beroende av människans fundamentala förmåga att 

agera medvetet utifrån sina värderingar och färdigheter. En förutsättning för detta är 

förmåga till reflektion och konsekvensinsikt. Egenvårdskapaciteten är en inlärd förmåga 

som utvecklas i barndomen, är fullt utvecklad i vuxen ålder och avtar sedan med 

åldrandet. Kapacitet för närståendeomsorg definieras som den förmåga individen 

besitter för att tillgodose andra människors egenvårdsbehov (Orem, 2001), till exempel 

föräldrar som stöttar sina barn i goda matvanor och fysisk aktivitet för att motverka en 

ohälsosam vikt. Enligt teorin om egenvård skulle elever på högstadiet kunna befinna sig 

mellan att ha egenvårdskapacitet och att vara i behov av närståendeomsorg. De befinner 

sig i en ålder då de börjar utvecklas mot att vara allt mer självständiga individer som är 

mindre beroende av sina föräldrar. Orem (2001) menar att termen närståendeomsorg 

inte innefattar den normala omsorgen en förälder har om sitt barn utan blir relevant först 

då barnets behov förändras på grund av ett hälso- eller sjukdomstillstånd. 

 

Omvårdnadskapacitet 

Omvårdnadskapacitet är de färdigheter och förmågor som sjuksköterskan utövar med 

syfte att hjälpa andra att utveckla sin egenvårdskapacitet eller närståendeomsorg. 

Omvårdnadskapacitetens komponenter liknar egenvårdskapaciteten men är inriktad på 

omvårdnad. Det är en inlärd förmåga som skiftar mellan sjuksköterskor, beroende på 

utbildning, klinisk erfarenhet och samarbetsförmåga (Orem, 2001). I skolsköterskans 

kontext kan omvårdnadskapacitet vara då hon stöttar elever som har övervikt och deras 

familj. Enligt Orem uppstår ett omvårdnadsystem när omvårdnadskapaciteten aktiveras 
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genom att sjuksköterskan bland annat reglerar egenvården hos patienter med 

egenvårdsbrist. 

 

Teorin om omvårdnadssystem 

Teorin om omvårdnadssystem definieras av Orem (2001) som de aktiviteter och 

interaktioner som sjuksköterskan och patienten utför i omvårdnadssituationen. 

Sjuksköterskans stödjande roll kan variera, den är beroende av patientens och 

närståendes förmåga. I de fall då sjuksköterskan tar över för stor del av patientens 

omvårdnad försvagas patientens egenvårdsförmåga. Om sjuksköterskan istället intar en 

för passiv roll tillgodoses inte egenvårdsbehoven och patienten och de närstående 

känner sig övergivna. Det är viktigt att hitta en balans mellan det sjuksköterskan ska 

utföra och det de närstående eller patienten ska utföra i syfte att skapa adekvat 

omvårdnad (Orem, 2001). Författarna anser att skolsköterskan kan ge eleven de verktyg 

som krävs för att eleven själv ska ta ansvar för sin egenvård. Då eleven saknar denna 

egenvårdskapacitet kan skolsköterskan istället stötta elevens föräldrar till 

närståendeomsorg.   

 

Problemformulering 
 

Skolsköterskan har ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt, där den fysiska, 

psykiska och sociala hälsan ska gynnas. Övervikt bland barn är ett folkhälsoproblem då 

barn med övervikt löper ökad risk att drabbas av kroniska sjukdomar och risken är stor 

att de förblir överviktiga i vuxen ålder. Elever på högstadiet är på väg att utvecklas till 

vuxna individer och har ett större egenansvar. Skolsköterskan har en betydande roll i 

arbetet med överviktiga barn och har goda förutsättningar att arbeta hälsofrämjande 

eftersom skolsköterskan finns tillgänglig i skolans miljö. Övervikt är ett känsligt ämne 

vilket kan göra det svårt för skolsköterskan att ta upp övervikt med barn och föräldrar. 

Det finns få tydliga riktlinjer gällande strategier och genomförande av interventioner i 

arbetet barn som har övervikt. 

 

Syfte 
 

Syftet är att undersöka skolsköterskans erfarenheter av arbetet med högstadieelever som 

har övervikt.  
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Metod 
 

Design 
 

För att besvara syftet, att undersöka skolsköterskans erfarenheter av arbetet med 

högstadieelever som har övervikt, har en kvalitativ metod med induktivt förhållningssätt 

använts. Enligt Henricsson och Billhult (2012) syftar den kvalitativa studien till att 

generera kunskap om ett fenomen och dess tolkningar och erfarenheter. I det induktiva 

arbetssättet analyseras data med ingen eller liten förbestämd teori (Henricsson & 

Billhult, 2012). Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och kvalitativ 

manifest innehållsananalys har använts för att analysera data.  

 

Urval 
 

Ett ändamålsenligt urval har använts. Polit och Beck (2012) beskriver ändamålsenligt 

urval som att forskaren handplockar deltagare som anses vara lämpliga till att besvara 

syftet. Till denna studie har skolsköterskor som arbetar med elever på högstadiet inom 

kommunala samt fristående skolor i sex kommuner i sydöstra Sverige bjudits in att 

medverka. Verksamhetscheferna för skolsköterskor i dessa kommuner kontaktades via 

e-post där de erhöll information om studiens syfte samt en förfrågan om godkännande 

att tillfråga skolsköterskorna att medverka i studien. Efter att samtycke erhållits från 

respektive verksamhetschef kontaktade författarna skolsköterskorna via e-post där de 

fick information angående studiens syfte, tillvägagångssätt och en förfrågan om att 

deltaga i intervjustudien (bilaga B). Av 19 tillfrågande skolsköterskor tackade åtta ja till 

att deltaga i studien. Sju skolsköterskor tackade nej och fyra gav inget svar alls trots 

påminnelsemail. Samtliga skolsköterskor var verksamma på högstadieskolor och endast 

en av dem arbetade på en friskola. Deltagarna var kvinnor mellan 42 år och 63 år, 

medianvärde 59 år. Samtliga var vidareutbildade barnsjuksköterskor och/eller 

distriktssköterskor. De hade arbetslivserfarenhet som skolsköterska som sträckte sig 

mellan tre år och 33 år, medianvärde 17 år. Skolsköterskorna hade arbetat med 

högstadieelever mellan ett år till 24 år, medianvärde 10 år. De ansvarade totalt för 240 

elever till 650 elever. 
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Datainsamlingsmetod 
 

De skolsköterskor som valde att deltaga i studien intervjuades på sina arbetsplatser. 

Innan intervjun påbörjades presenterades upplägget och skolsköterskan informerades 

ännu en gång att medverkan kan avbrytas när som helst om önskemål finns i enighet 

med vad Danielsson (2012) beskriver. Inför intervjun kontrollerades att samtycke 

skrivits under samt intervjuarna presenterades. Skolsköterskorna fick fylla i ett enkelt 

frågeformulär gällande bland annat deras arbetslivserfarenhet och vidareutbildning 

(bilaga C). Inför intervjun presenterades återigen studiens syfte och att fokus under 

intervjun skulle läggas på skolsköterskans arbete med högstadieelever som har övervikt. 

Enskilda semistrukturerade intervjuer med skolsköterskorna genomfördes med hjälp av 

en intervjuguide (bilaga D). Danielsson (2012) beskriver att i den semistrukturerade 

intervjun anpassar forskaren sig efter situationen och de öppna frågorna behöver inte 

ställas i en särskild ordning. Samspelet mellan intervjuaren och deltagaren är 

grundläggande i detta arbetssätt (Danielsson, 2012). Författarna ansvarade växelvis för 

varannan intervju, den som inte intervjuade satt med som observatör. Samtliga 

intervjuer spelades in av bägge författarna. Intervjuerna varade mellan 12 minuter och 

33 minuter. 

 

Dataanalys 
 

Ett induktivt arbetssätt har använts, såsom det beskrivs av Henricson och Billhult 

(2012),vilket innebar att utgå ifrån skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med 

överviktiga barn och ungdomar. Induktiv innehållsanalys innebär att data analyseras 

med liten eller ingen förbestämd teori. Struktur och ramverk för analysprocessen 

bestäms av insamlad data. Processen innebär analys av transkriberad text, identifiering 

av teman i data och sammanfogning av dessa teman från texten. Kvalitativ 

innehållsanalys innefattar beskrivningar av det manifesta innehållet i texten, men också 

tolkningar av det latenta innehållet. Både manifest och latent innehåll kräver tolkning, 

men på olika nivå (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Författarna har i detta fall 

valt att endast tolka det manifesta innehållet. Att skapa kategorierna är kärnan i den 

kvalitativa innehållsanalysen. Kategorierna är en grupp av innehåll som har något 

gemensamt (Graneheim & Lundman, 2004).  Intervjuerna med skolsköterskorna 
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transkriberades ordagrant till text och ljudupptagningen raderades sedan efter avslutad 

transkribering. Transkriberingen utfördes i anslutning till varje intervju. Varje intervju 

kodades med både en siffra, ett till åtta, och en färg. Texten lästes sedan igenom enskilt 

ett antal gånger av båda författarna och därefter markerades meningsenheter som 

svarade mot syftet ut i texten. Arbetet med att hitta meningsenheter utfördes av 

författarna var för sig. Resterande analysarbete genomfördes gemensamt av båda 

författarna. I de fall där författarna varit oense om exempelvis en meningsenhet har 

diskussion förts kring denna meningsenhets betydelse. Meningsenheterna ur den 

transkriberade texten kondenserades och fick därefter en kod som beskrev dem, en 

process där texten kortas ner med bevarad kärna (Graneheim & Lundman, 2004). Flera 

koder med liknande innehåll grupperades och bildade tillsammans underkategorier och 

dessa bildade sedan kategorier. Utvalda delar ur textanalysen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel ur textanalysen, varje färg motsvarar en informant. 
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Forskningsetiska överväganden 
 

En forskningsetisk egengranskning har utförts och enligt den behövdes ingen 

etikprövning göras (bilaga E). Vetenskapsrådet konkretiserar det grundläggande 

individskyddskravet i forskningen med fyra punkter; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att deltagare och uppgiftslämnare ska få information om syftet med den aktuella 

forskningsuppgiften. Deltagarnas rätt att själva bestämma över sin medverkan och rätt 

att när som helst avbryta sin medverkan konkretiseras i samtyckeskravet (CODEX, 

2009). Information lämnades till skolsköterskorna och verksamhetschefen via 

informationsbrevet (bilaga C). En annan grundläggande etisk princip är 

autonomiprincipen som även den berör deltagarnas självbestämmande (Kristensson, 

2014). I samtyckesformuläret (bilaga F) som skolsköterskorna fyllde i innan intervjun 

påbörjades, tydliggörs deras frivilliga deltagande samt rätt att avbryta deltagandet. Innan 

intervjun inleddes informerades skolsköterskan ytterligare en gång om intervjuns 

upplägg och deras frivilliga deltagande samt rätt att avbryta. Konfidentialitetskravet 

innefattar att personuppgifter förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem och 

behandlas konfidentiellt (CODEX, 2009). Intervjuerna transkriberades till text samma 

dag som de genomfördes och därefter raderades det inspelade materialet. Textmaterialet 

har sparats på en textfil som endast författarna haft tillgång till. Varje intervju kodades 

med ett nummer och en färg för att inte kunna härledas till en specifik skolsköterska. 

Inte skada-principen berör också den att konfidentialitet respekteras (Kristensson, 

2014). De uppgifter som samlats in får endast användas till forskningens ändamål vilket 

synliggörs i nyttjandekravet (CODEX, 2009). Den insamlade data i dessa intervjuer har 

enbart använts till avsedd magisteruppsats resultatbeskrivningen kan inte härledas till 

någon enskild person. Den färdigställda magisteruppsatsen kommer att publiceras på 

DiVA, digitala vetenskapliga arkivet. 

 

Författarna anser att risken att deltagarna kommer till skada i arbetet med föreliggande 

studie är liten då ovanstående forskningsetiska principer tillämpats. Nyttan med 

föreliggande studie kan vara att skolsköterskorna som tar del av resultatet kan få andra 

perspektiv av ämnet som kan vara användbara i arbetet med elever som har övervikt.   
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Resultat 

Syftet var att undersöka skolsköterskors erfarenheter av arbetet med högstadieelever 

som har övervikt vilket resulterade i tre kategorier och elva underkategorier (Tabell 2). 

Då begreppet elever används i följande text avser författarna till föreliggande studie 

elever på högstadiet. Kategorin ”Framgångsfaktorer” sammanfattar de faktorer i arbetet 

som skolsköterskorna erfor kunde ge eleven möjligheter till framgång i arbetet mot en 

hälsosam livsstil. I kategorin ”Utmaningar” beskrivs faktorer som skolsköterskan 

menade kunde utgöra hinder i arbetet med eleven. ”Användbara verktyg” innehåller de 

strategier eller verktyg som skolsköterskorna beskrev att de använde sig av i arbetet 

med elever på högstadiet som har övervikt. Det som framkom tydligast under 

intervjuerna var att skolsköterskornas erfarenheter var att arbetet med elever som har 

övervikt var svårt då de upplevde ämnet som känsligt och skamfyllt för eleven. Deras 

erfarenhet var också att familjens delaktighet och elevens motivation var avgörande för 

förändring av elevens levnadsvanor. Citaten från intervjuerna som presenteras i 

resultatet är numrerade med siffrorna ett till åtta, vilket representerar skolsköterskorna 

utan inbördes ordning. 

 

Tabell 2. Skolsköterskornas erfarenheter av att arbeta med elever som har övervikt 

Kategori/rubrik Underkategori/underrubrik 

Framgångsfaktorer Elevens motivation och självbild 

Familjens engagemang och delaktighet 

Skolsköterskans förhållningssätt 

Samverkan i team 

Utmaningar Svårt och känsligt ämne att arbeta med 

Negativ påverkan från familjen 

Ett skamfyllt ämne med fördomar 

Fysisk aktivitet 

Användbara verktyg Tillväxtkurva 

Riktlinjer 

Beteendeförändring och motiverande samtal 

 

 

Framgångsfaktorer 
 

Elevens motivation och självbild 

Motivation sågs som den främsta delen i skolsköterskans arbete med elever som hade 

övervikt, både när det gällde att påbörja ett arbete mot en hälsosam livsstil samt att 

fortsätta med en förändring. För att en förändring skulle kunna ske menade 
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skolsköterskorna att det var betydelsefullt att eleven själv tog ansvar. Skolsköterskorna 

stöttade och gav råd men det var eleven själv som hade lösningen på sin situation. 

Hur nöjd är du då, är det något som du vill ändra på? Då inser de ju att det 

ligger hos en själv liksom. (4) 

Skolsköterskorna menade att elever på högstadiet kunde ta mer eget ansvar för sin 

livsstil och föräldrarna behövde inte involveras i lika stor utsträckning som med yngre 

elever. De ansåg att elever som hade övervikt ofta inte var särskilt nöjda med sig själva. 

Deras erfarenhet var att det var vanligt att eleven själv tog upp sin övervikt i samtal med 

skolsköterskan. De poängterade även att det var viktigare att eleven kände sig nöjd med 

sin kropp och dess funktion än siffrorna på vågen.  

 

Familjens engagemang och delaktighet 

Skolsköterskorna ansåg att familjens engagemang och delaktighet var avgörande för 

förändring av elevens livsstil. När föräldrarna var förstående och motiverade beskrev 

skolsköterskorna att arbetet var relativt lätthanterligt. 

Om man får föräldrar som kan stötta sina barn så att det känns bra och inte 

blir betungande för barnet och självkänslan och alltihop och ta det på rätt 

sätt så. Då är det ju hur lätt som helst liksom. (7) 

De såg familjen som självbestämmande och föräldrarnas ansvar som betydelsefullt. 

Deras erfarenhet var att det var i hemmiljön en stor del av arbetet med 

livsstilsförändringen måste ske. Skolsköterskorna poängterade att det var föräldrarna 

som var ansvariga för att fatta kloka beslut gällande deras barns kostvanor. 

 

Skolsköterskans förhållningssätt 

Skolsköterskorna ansåg att det var viktigt att anpassa arbetet efter elevens individuella 

behov och förutsättningar samt att acceptera elevens och familjens autonomi. 

Det är ju ganska svårt att hålla sig till ett program för det är ju individer 

det handlar om och familjer och det är mycket hänsyn på vägen som man 

måste ta hela tiden. (4) 

Elevens autonomi respekteras till exempel genom att skolsköterskan försäkrade sig om 

att eleven inte upplevde det negativt att ha kontakt med skolsköterskan men också 

genom att acceptera elevens beslut då de velat ta paus från arbetet med 

livsstilsförändringen. Skolsköterskorna poängterade vikten av att se eleven som en hel 

person där målet i arbetet var att eleven skulle få en god självbild. De poängterade 
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vikten av att avdramatisera besöken hos skolsköterskan samt att vara försiktig och 

lyhörd i sitt bemötande. De var medvetna om hur de agerade i mötet och att deras 

bemötande spelade stor roll för elevens upplevelse av besöket. 

Så man inte gör sig ovän, för det, det leder ju ingenstans då. Så man måste 

vara lyhörd och tänka efter vad man kanske säger. (7) 

Skolsköterskorna ansåg sig ha en stödjande funktion för elever med övervikt. Det 

innebar både att uppmuntra eleverna till förändring och hjälpa eleven att accepterar det 

den lyckats mindre bra med. Deras erfarenhet var att skapande av förtroende var en 

väsentlig del, de ansåg att då eleven kände förtroende för skolsköterskan var det lättare 

att lyckas i arbetet. Att skolsköterskan var tillgänglig i olika sammanhang på skolan 

samt att hon kände eleven sedan tidigare underlättade skapandet av ett sådant 

förtroende.  

 

Samverkan i team 

Skolsköterskorna erfor att samverkan i team, både inom den egna och med andra 

professioner, kunde vara till hjälp i arbetet med elever som har övervikt. 

Skolsköterskemöten användes som forum för diskussion kring övervikt där även 

skolläkaren var närvarande. I skolmiljön fanns flera olika professioner som 

skolsköterskan kunde samarbeta med för att påverka elevens hälsa, exempelvis personal 

i skolan som åt pedagogisk lunch, personal i skolans café och personal i skolköket. Ett 

exempel på ett sådant samarbete var att skolsköterskorna samverkade med personal i 

skolkaféet för att påverka utbudet i skolans café och på så vis kunde de hjälpa elever 

som har övervikt att göra hälsosamma val. I vissa fall samarbetade skolsköterskan med 

en dietist. En stor del av samarbetet kring elever som har övervikt var med olika 

professioner på landstingets överviktsteam. Skolsköterskans roll i samarbetet med 

överviktsteamet var att bistå med viktkontroller.  

 

Utmaningar 
 

Svårt och känsligt område att arbeta med 

Skolsköterskorna identifierade övervikt som ett av det svåraste områdena att arbeta 

med. Trots motgångar och att det var ett känsligt ämne ansåg skolsköterskorna att det 

var viktigt att våga ta upp det med eleven och familjen. Skolsköterskornas erfarenhet 

var att det var svårt att förändra elevers beteende på högstadiet. Ibland ville de inte ta 
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striden på grund av att de kände sig dåligt rustade för att hantera samtalet om 

skamfyllda ämnen såsom övervikt.  

På högstadiet så är de ju redan upptäckta när de kommer hit upp och där 

vet vi ju att det är jättesvårt att förändra. Har de en övervikt eller fetma när 

de kommer till högstadiet så är de ju nästan lögn att faktiskt göra 

någonting. (8) 

Skolsköterskorna ansåg att gemensamma riktlinjer ingav en trygghet i arbetet men trots 

det var det en svår balansgång mellan att hjälpa någon och kränka någon. Avsaknad av 

resurser och tidsbrist nämndes som hindrande faktorer i arbetet. De menade att det inte 

fanns utrymme i deras arbetsupplägg med för många elever som behövde täta 

viktkontroller. 

 

Negativ påverkan från familjen 

Skolsköterskorna ansåg att föräldrars oförståelse och förnekelse var det största hindret i 

arbetet med elevers övervikt. Då de inte fick familjen delaktiga i arbetet med barns 

övervikt var det nästan omöjligt att stötta eleven. 

När man pratar med föräldrar om sådant här…//… äter de ju aldrig något 

onyttigt. Någonstans kommer det (övervikten) ju ändå ifrån, men aldrig 

maten. Det måste flyga på dem på något sätt. (2) 

En del föräldrar uppfattades av skolsköterskan som arga och tyckte att skolsköterskan 

lade sig i deras barnuppfostran. Några föräldrar ville helt enkelt inte ha skolsköterskans 

hjälp då de inte såg övervikten som ett problem medan andra inte orkade då deras barn 

hade flera andra bekymmer. Skolsköterskornas erfarenhet var att det ibland kunde bli 

för stor press på familjen att arbeta med elevens övervikt. De hade erfarenhet att denna 

press på familjen resulterade i kaos för familjen. 

 

Ett skamfyllt ämne med fördomar 

Skolsköterskorna erfor att samtal om övervikt var ett känsligt och skuldbelagd ämne för 

eleven. De menade att elever kände oro och rädsla inför tillväxtkontrollen, eleverna var 

rädda för att bli tillrättavisade. Skolsköterskorna erfor att elever på högstadiet många 

gånger kände sig tjatade på då det arbetats med deras övervikt under tidigare år. 

Skolsköterskorna identifierade delar av samhällets syn på övervikt, så som nedlåtande 

kommentarer, grupptryck och fördomar, som hinder i arbetet. De hade till exempel 

erfarenhet av föräldrar som pratade om sina barn i nedåtlåtande termer men också 
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fördomar från samhället i övrigt där personer med övervikt sågs som mindre 

intelligenta. De menade att elever ibland valde att inte komma till skolsköterskan på 

grund av att de inte ville vara annorlunda. 

De vill inte komma, de vill inte vara borta från lektioner, de vill inte 

utmärka sig. (3) 

 

Fysisk aktivitet 

Skolsköterskornas erfarenhet var att elever antingen ägnade sig åt fysisk aktivitet i stor 

utsträckning eller inte alls. De menade att de elever som har övervikt hade en syn på sig 

själva att de inte kunde ägna sig åt fysisk aktivitet. 

De har en svartvit definition av vem dom är…//…de identifierar sig inte med 

de som spelar fotboll och då gör de inget annat heller utan sitter bara 

hemma och spelar datorspel. (5) 

De elever som inte redan var fysisk aktiva ansågs svåra att nå med fysisk aktivitet på 

skoltid. Trots det såg skolsköterskorna den minskade mängden idrottstimmar i skolan 

som en hindrande faktor i arbetet med elever som har övervikt. För att undvika 

stillasittande uppmuntrade skolsköterskorna införandet av fysisk aktivitet i övrig 

undervisning.  

 

Användbara verktyg 
 

Tillväxtkurva 

Skolsköterskornas främsta hjälpmedel i arbetet med elever som har övervikt på 

högstadiet var tillväxtkurvan. På tillväxtkurvan kunde eleven själv se proportionerna 

mellan sin längd och vikt, vilket ofta var en bra utgångspunkt för att samtala kring 

övervikt.  

Jag frågar också eleven, visar längd- och viktkurvan för eleven och så säger 

jag såhär att det här hänger inte riktigt ihop din längd och vikt, är det 

någonting du funderar på? (6) 

Tillväxtkurvan kunde även användas som verktyg för att visa en förbättring vilket 

kunde motivera eleven. Skolsköterskorna använde sig ibland även av att mäta elevens 

midjemått för att visualisera viktnedgång för eleven.  
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Riktlinjer 

Skolsköterskorna ansåg att gemensamma och tydliga riktlinjer var ett bra stöd i arbetet 

med elever som har övervikt. De var positiva till utfärdande av fysisk aktivitet på recept 

men de använde det inte. I hälsosamtal med elever som har övervikt fokuserade 

skolsköterskorna på livsstil ur ett hälsoperspektiv där fokus försköts från viktnedgång 

till välmående och hälsosam livsstil. 

Jag försöker prata om goda kost- och motion- och sovvanor. Just att man 

pratar om det positiva. (1) 

Skolsköterskorna hade erfarenhet av fall där för stort fokus lagts på viktnedgång och det 

blivit för mycket för eleven, att viktnedgången blivit ohälsosam. Med fokus på goda 

vanor menade de att den risken minskade. Goda vanor är vanor som alla mår bra av 

resonerade de. Skolsköterskorna menade också att det kunde vara väsentligt att 

informera eleven om riskerna med övervikt och vilka följdsjukdomar som kan 

uppkomma.  

 

Beteendeförändring och motiverande samtal 

Skolsköterskorna talade om beteendeförändring som en viktig del i arbetet med elever 

som har övervikt. 

För jag tänker att övervikt handlar om beteendeförändring. (8) 

Skolsköterskorna använde sig helt eller delvis av motiverande samtal. De använde även 

olika slags formulär, till exempel problemlista och matdagbok. Formulären användes 

för att hjälpa eleven att själv identifiera områden att förändra, där eleven själv fick 

avgöra vilka faktorer som skulle förändras och i vilken ordning det skulle ske. 

Skolsköterskornas erfarenhet var att eleven nådde störst framgång då små 

beteendeförändringar gjordes. Eleven ändrade en liten del av sitt beteende och först när 

den förändringen blivit manifest påbörjades nästa förändring.  

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 

Syftet är att undersöka skolsköterskors erfarenheter av arbetet med högstadieelever som 

har övervikt. Det som framkommer tydligast i föreliggande studien är att 

skolsköterskorna upplever arbetet med elever som har övervikt som svårt och de anser 
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att familjens delaktighet och elevens motivation är avgörande för förändring av elevens 

livsstil. 

 

 

Framgångsfaktorer 

I föreliggande studie ser skolsköterskorna motivation hos eleven som den viktigaste 

framgångsfaktorn när det gäller att påbörja och fortsätta en livsstilsförändring. 

Høstgaard Bonde et al. (2014) påtalar att förändringen av elevens livsstil är beroende av 

elevens eget arbete. Enligt Orems (2001) teori om egenvård ska eleven utföra de 

aktiviteter som krävs i syfte att bevara liv, hälsa och välbefinnande. Eleven väljer då 

själv aktivt och målinriktat sin egenvårdshandling, till exempel att äta hälsosamt och 

vara fysiskt aktiv för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Författarna till föreliggande 

studie betraktar då motivation som grundläggande för att Orems teori om egenvård ska 

fungera. 

 

Skolsköterskorna i föreliggande studie identifierar familjen som en mycket viktig resurs 

för att stötta eleven. Då eleven inte har tillräcklig egenvårdskapacitet är eleven enligt 

teorin om egenvård beroende av närståendeomsorg i form av att familjen hjälper och 

stöttar eleven i att fatta kloka beslut gällande sin livsstil (Orem, 2001). Wändahl och 

Milerad (2014) anser att elevens och föräldrarnas förståelse är nödvändig för att kunna 

göra den livsstilsförändring som krävs vid övervikt. Även Benzein, Hagberg och 

Saveman (2008) belyser vikten av familjens delaktighet i hälsosamtal som gör det 

möjligt för familjemedlemmarna att lyssna till varandras upplevelser och gemensamt 

komma på lösningar till problemet. Clausson och Berg (2008) visar i en studie att 

familjesamtal leder till förändringar i familjens sätt att känna, tänka, kommunicera och 

hur de beter sig. Calgary Family Assessment Model (CFAM) och Calgary Family 

Intervention Model (CFIM) användes som utgångspunkt i dessa familjesamtal. 

Genogram, ekokarta och avslutningsbrev som används i CFAM och CFIM upplevs som 

viktiga verktyg av både skolsköterskorna och familjerna då det leder till att familjen blir 

medveten om sina styrkor. Ungdomarna i studien av Clausson och Berg (2008) hade 

olika typer av problem, ingen hade övervikt men författarna till föreliggande studie 

menar att denna samtalsteknik kan vara användbar för skolsköterskor som arbetar med 

elever på högstadiet som har övervikt. Skolsköterskorna i studien av Clausson och Berg 

(2008) upplever det värdefullt att samla familjen och kunna diskutera problemen på ett 

öppnare och djupare sätt. De ser det som början på en process och ett sätt att få en 
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omfattande bild av familjens situation. Detta arbetssätt bekräftar skolsköterskornas 

kunskap om vad som är viktigt att betona i sitt arbete och stimulerar dem att ta en ny 

roll som samtalsparters. Arbetssättet uppmuntrar familjen att själva hitta lösningar på 

sina problem (Clausson & Berg, 2008).  

 

Skolsköterskorna i föreliggande studie talar om elevens eget ansvar, att elever på 

högstadiet kan ta ett större egenansvar, men de identifierar också familjens delaktighet 

som avgörande för elevens livsstilsförändring. Detta anser författarna till föreliggande 

studie beror på att elever på högstadiet befinner sig i en ålder där de fortfarande är barn, 

men är på väg att bli vuxna och deras ansvar växer med ökad ålder. Kopplat till Orems 

teori om egenvård menar författarna till föreliggande studie att elever på högstadiet 

befinner sig mellan att ha egenvårdskapacitet och att vara beroende av 

närståendeomsorg. Även Klaesson (2014) betonar vikten av både barnets och 

föräldrarnas ansvar och delaktighet i behandlingen vid övervikt. Blow et al. (2013) 

menar att föräldrar är ansvariga för sina barns hälsovanor men de kan också se att denna 

föreställning hos vårdpersonalen kan utgöra ett hinder i kommunikationen mellan 

vårdpersonalen och familjen angående barnets övervikt (Blow et al., 2013). Utmaningen 

i hälsosamtalet med familjer, enligt Benzein et al. (2008), är att som sjuksköterska förbli 

öppensinnad och medveten om sin förförståelse.  

 

Skolsköterskorna i föreliggande studie är medvetna om sitt agerande i mötena med 

elever som har övervikt. Deras bemötande präglas av lyhördhet och försiktighet. För att 

hälsosamtalet ska bli tillfredsställande anser elever, enligt Golsäter, Sidenvall, Lingfors 

och Enskär (2010), att skolsköterskan ska bemöta dem med lyhördhet och förståelse. 

Enligt Blow et al. (2013) är det vårdgivarens ansvar att tala om ämnet på ett icke 

dömande eller hotfullt sätt. Det är känt att övervikt kan leda till en rad somatiska besvär 

men Petersen (2012) menar att om barnet inte blir bra bemött i livsstilsförändringen kan 

det leda till stress samt nedsatt självkänsla och nedstämdhet. Blow et al. (2013) anser 

vidare att språket och hur vårdgivaren talar om övervikt är av stor betydelse för att 

skapa en förtroendeingivande miljö. Skolsköterskorna i föreliggande studie lyfter 

förtroende som en viktig faktor för att lyckas hjälpa elever med en livsstilsförändring. 

Deras erfarenhet är att det är väsentligt att se eleven som en hel person. Morberg, 

Lagerström och Dellve (2011) intervjuar skolsköterskor om deras syn på sin profession. 
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Även där lyfter skolsköterskorna det holistiska synsättet som nödvändigt för att kunna 

skapa att bra möte med eleven och kunna stötta dem i olika sammanhang. 

 

Utmaningar 

Det största hindret i arbetet med elever som har övervikt är enligt skolsköterskorna i 

föreliggande studie föräldrarnas oförståelse och förnekelse. Även Blow et al. (2013) 

menar att föräldrar som inte vill kännas vid sitt barns övervikt inte heller vill diskutera 

det med vårdpersonal. Föräldrarna är då inte heller mottagliga för att vara delaktiga i en 

behandlingsplan. De menar att det första hindret vårdpersonal behöver övervinna är att 

föräldern måste erkänna sitt barns övervikt. De beskriver förälderns föreställning om 

barnets övervikt som den viktigaste delen för att kunna hjälpa barnet mot en 

hälsosammare livsstil (Blow et al., 2013). Borup (2012) menar att i skolåldern läggs 

grunden för barns hälsovanor, vilka även påverkas av föräldrars vanor, dessa 

levnadsvanor tar barnen med sig in i vuxen ålder (Borup, 2012). Författarna till 

föreliggande studie anser att konsekvensen av övervikt drabbar dels den enskilde men 

även samhället på lång sikt, bland annat i form av ökade kostnader för sjukvård, varför 

det är betydelsefullt att sätta in åtgärder tidigt och arbeta hälsofrämjande.  

 

Skolsköterskorna i föreliggande studie poängterar att det är föräldrarna som är ansvariga 

för att fatta kloka beslut gällande barnens kostvanor. Enligt Borup (2012) är barn 

beroende av att vuxna fattar kloka beslut och där har främst föräldrar ett ansvar men 

även skolan har inverkan på barnens hälsa. Även Orem (2001) anser att familjefaktorer 

är betydelsefulla då de inverkar på elevens egenvårdskapacitet. Svårigheterna som 

skolsköterskorna i föreliggande studie beskriver kan försvåras ytterligare av de etiska 

dilemman som kan uppstå då föräldrar förnekar sina barns hälsoproblem. 

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar att skolan tillsammans med föräldrarna har 

ett gemensamt ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för elevens utveckling. 

När riskfaktorer för elevens hälsa identifieras finns risk för att det upplevs som 

kränkande för den enskilda eleven och familjens autonomi. I mötet med elever och dess 

föräldrar är utgångspunkten alltid barnperspektivet vilket kan medföra svårigheter om 

föräldrar motsätter sig insatser för att främja barns hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2016). Skolsköterskorna i föreliggande studie har erfarenhet av att en del föräldrar blir 

arga och tycker att skolsköterskan lägger sig i deras sätt att uppfostra sina barn.  
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Det obehag som skolsköterskorna i föreliggande studie menar kan uppstå i mötet med 

elevers föräldrar beskrivs av Blow et al. (2013) som ett hinder i arbetet. De anser att 

vårdpersonal kan känna rädsla inför föräldrars reaktion då de tar upp barns övervikt i 

samtal (Blow et al., 2013). Skolsköterskorna i föreliggande studie poängterar vikten av 

att våga ta upp detta känsliga ämne trots tidigare motgångar. De anser att övervikt hos 

elever är ett av de svåraste områdena att arbeta med. Golsäter, Sidenvall, Lingfors och 

Enskär (2011) menar att det är ett svårt arbete för skolsköterskan att i hälsosamtal både 

lyfta fram hälsorisker i en ohälsosam livsstil och samtidigt respektera elevens integritet 

och självbestämmande. Även Blow et al. (2013) beskriver arbetet med barn som har 

övervikt som svårt för vårdpersonalen. De beskriver utöver svårigheten en frustration 

hos vårdpersonalen som kan leda till motvillighet hos vårdpersonal att arbeta med 

övervikt hos barn. Denna motvillighet är inget som skolsköterskorna som intervjuats i 

föreliggande studie ger uttryck för. Däremot menar de att det är svårt att förändra 

elevers beteende på högstadiet. Skolsköterskorna i föreliggande studie anser att de 

elever som har övervikt på högstadiet är svåra att hjälpa med en livsstilsförändring. 

Danielsson, Svensson, Kowalski, Nyberg, Ekblom och Marcus (2012) visar att 

beteendeinriktad behandling av övervikt har bäst effekt för yngre barn. Denna typ av 

behandling har sämre effekt för tonåringar. Skolsköterskorna i föreliggande studie 

menar att samtal om övervikt kan vara känsligt och skuldbelagd för eleven, deras 

erfarenhet är att elever känner oro och rädsla inför tillväxtkontrollen. Wändahl och 

Milerad (2014) menar att barn som har övervikt vet om det vilket gör att de är oroliga 

inför hälsobesöken. Eleverna vill ofta inte väga sig och ibland krävs det flera samtal 

innan eleven vill väga sig (Wändahl & Milerad, 2014). 

 

Användbara verktyg 

Trots att skolsköterskorna i föreliggande studie anser att det är svårt att ändra elevers 

beteende på högstadiet talar de om beteendeförändring som en viktig del i arbetet med 

övervikt. Enligt Borup (2012) är motivation avgörande för förändring. För att hjälpa 

eleven att identifiera områden att arbeta med använder skolsköterskorna i föreliggande 

studie olika formulär, exempelvis problemlista och matdagbok. Wändahl och Milerad 

(2014) förordar att eleven själv får identifiera områden att förändra. Motiverande samtal 

(MI) används helt eller delvis av skolsköterskorna i föreliggande studie. Wong och 

Cheng (2013) visar i sin studie att MI är en passande samtalsteknik att använda i 

dialogen med barn när det gäller livsstilsförändring. Enligt Borup (2012) bygger MI på 
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motivation där utgångspunkten är att eleven i fråga själv har lösningen på sitt bekymmer 

och att skolsköterskan ska hjälpa eleven att nå dit genom att kommunicera på ett sätt 

som bidrar till att få fram elevens motivation till förändring. Fokus ligger på elevens 

nutida intressen och inte det som har varit. MI bygger på samarbete och elevens 

autonomi. Genom att skolsköterskan stöttar och bekräftar eleven i dennes val av 

handlingar respekteras elevens autonomi (Borup, 2012). Golsäter et al. (2010) beskriver 

att skolsköterskan genom att utgå från elevens situation och bemöta denne med 

försiktighet kan komma med förslag för att ge inspiration till förändring. En av 

specialistsjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård vilket innebär att 

skolsköterskan möter eleverna som värdiga och fria personer. Genom att lyssna på 

elevens berättelse blir skolsköterskans medveten om elevens kunskap, förutsättningar 

och hinder för förändring (Ekman & Norberg, 2013). 

 

Det främsta hjälpmedlet i arbetet med elever som har övervikt på högstadiet är 

tillväxtkurvan, enligt skolsköterskorna i föreliggande studie. Eleven kan på 

tillväxtkurvan tydligt se proportionerna mellan sin längd och sin vikt vilket ofta är en 

bra inledning på ett samtal kring elevens övervikt. Även Klaesson (2014) ser 

tillväxtkurvan som ett arbetsredskap för att följa upp effekten av olika insatser och 

åtgärder. Wändahl och Milerad (2014) menar att lyckade resultat av livsstilsförändring 

ger motivation att fortsätta, precis så som skolsköterskorna i föreliggande studie 

beskriver att positiv förändring på tillväxtkurvan kan motivera eleven.  

 

Skolsköterskorna i föreliggande studie fokuserar främst på hälsoperspektivet i samtalen 

samt att skjuta fokus från viktnedgång till välmående och hälsosam livsstil. De menar 

dock också att det ibland är viktigt att tala om riskerna med övervikt. Blow et al. (2013) 

lyfter två olika sätt att tala om övervikt, där det ena sättet är att använda positiva ord 

som hälsosam vikt. Det andra sättet är att använda orden övervikt och fetma. De menar 

att orden övervikt och fetma upplever föräldrar som en mer adekvat beskrivning och att 

det kan skapa motivation (Blow et al., 2013).  Enligt en studie av Golsäter et al. (2010) 

anser elever att det är skolsköterskans skyldighet att informera dem om hälsorisker som 

en ohälsosam livsstil medför, eleverna vill ha möjlighet att påverka sina val. 

Riksföreningen för Skolsköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening (2016) menar att 

det är eleven själv som är expert på sin hälsa och har således den främsta kunskapen om 

sin egen kropp varför det är högst betydelsefullt att göra eleven delaktig i dialogen kring 
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sin egen hälsa. Enligt skolsköterskorna i föreliggande studie kan elever på högstadiet ta 

mer eget ansvar kring sin livsstil. De fokuserar på livsstil ur ett hälsoperspektiv i 

hälsosamtalet med elever som har övervikt. Samtalen kretsar inte kring viktnedgång 

utan de talar i termer som ”välmående” och ”hälsosam livsstil”. Wändahl och Milerad 

(2014) betonar att det är viktigt att skolsköterskan under hälsosamtal positivt bekräftar 

en hälsosam livsstil eller positiva vanor eftersom framtida attityder befästs och 

grundläggs i den ålder barnet befinner sig i på högstadiet. I en studie av Golsäter et al. 

(2010) ger elever uttryck för en vilja att ta ansvar för sin hälsa, de kan känna stolthet 

över sina hälsosamma val. De elever som lever ohälsosamt kan däremot känna sig 

misslyckade. Klaesson (2014) beskriver empowerment som ett förhållningssätt som är 

användbart vid samtal om hälsa där individen själv får möjlighet att ta kontroll över sin 

hälsa. Målsättningen är att eleven och familjen ska använda de resurser de själva har. 

Skollagen (SFS 2010:800) har elevens bästa som utgångspunkt och elever ska ges 

möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. Riksföreningen för Skolsköterskor 

och Svensk Sjuksköterskeförening (2016) menar att skolsköterskan ska stödja eleven 

och medverka i att eleven utvecklar hälsosamma levnadsvanor samt att skolsköterskan 

ska arbeta utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.  

 

Utifrån föreliggande studie anser författarna att skolsköterskan har en viktig roll och 

goda förutsättningar för att stötta elever och dess familj till en hälsosam livsstil. 

Författarna anser även att samhället i stort behöver ta ansvar genom att hjälp invånarna 

att göra hälsosamma val eftersom det gynnar folkhälsan på olika plan. Hur livsmedel 

marknadsförs, priser på livsmedel, utbud och tillgänglighet på livsmedel är något som 

samhället och politiken har ansvar för att se över. Författarna anser också att antalet 

idrottstimmar i skolan behöver utökas men även att priser och utbud på befintliga 

träningsanläggningar ska vara rimliga för att invånarna ska ha råd att röra på sig oavsett 

sina ekonomiska förutsättningar. Grönområden, cykelvägar och belysning är också 

enkla faktorer som samhället kan påverka för att underlätta tillgängligheten för rörelse 

vilket därmed gynnar folkhälsan.  Orem (2001) presenterar ett antal faktorer som har 

påverkan på individens egenvårdskapacitet, sociokulturell miljö och miljöfaktorer är 

några av dessa. Författarna till föreliggande studie anser att tillgängligheten av 

grönområden och cykelvägar således kan ha inverkan på högstadieelevens 

egenvårdskapacitet. Att skapa en miljö som främjar fysisk aktivitet kring eleven stärker 
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enligt Orems teori elevens förmåga till egenvård, att själv ta ett större ansvar för sin 

livsstilsförändring anser författarna till föreliggande studie.   

 

 

Metoddiskussion 

Design 

För att besvara syftet, att undersöka skolsköterskans erfarenheter av arbetet med 

högstadieelever som har övervikt, har en kvalitativ metod använts. Henricson och 

Billhult (2012) menar att kvalitativ metod är bäst lämpad när erfarenheter eller 

upplevelser ska undersökas. Forskarens primära syfte i den kvalitativa studien är att 

generera kunskap om ett fenomen samt tolkningar och erfarenheter av fenomenet 

(Henricson & Billhult, 2012). Således anser författarna att en kvalitativ metod är bäst 

lämpad för att besvara syftet. 

 

Urval 

Graneheim et al. (2017) menar att för studiens trovärdighet är det viktigt att deltagarna i 

studien har erfarenhet av fenomenet som studeras samt att de kan berätta om det. 

Skolsköterskorna som valdes ut att inkluderas i föreliggande studie har alla erfarenhet 

av att arbeta med det område som är studiens syfte att utforska. De flesta skolsköterskor 

har många års arbetserfarenhet, av de skolsköterskor som inkluderades hade sju av åtta 

arbetat i över tio år. De var också mycket intresserade av att dela med sig av sina 

erfarenheter av ämnet under intervjuerna. Detta gjorde att flera frågor ur intervjuguiden 

fick svar utan att behöva ställas. Det innebär att de delar som författarna tänkt var 

relevanta inom området, då intervjuguiden skapades, också är de områden som 

skolsköterskorna anser viktiga. Alltså stämmer författarnas förförståelse av ämnet väl 

överens med det skolsköterskorna ansåg vara centrala delar i deras arbete med dessa 

elever. 

 

Antalet deltagare påverkar både studiens trovärdighet och överförbarhet. Det måste 

finnas tillräckligt många deltagare för att täcka in betydelsefulla variationer i ämnet, 

men det är inte säkert att fler deltagare ger större variationer i datamaterialet 

(Graneheim et al., 2017). I denna studie har åtta deltagare inkluderats. Under 

intervjuerna som utförts har mycket stora variationer i innehåll framkommit och fler 

intervjuer skulle sannolikt ge ett än mer varierat resultat. Kvale och Brinkmann (2014) 
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menar dock att det är viktigare att ägna mer tid åt analysen än att göra fler intervjuer. 

Antalet intervjuer avgörs av resurser och tid som finns tillgänglig (Kvale & Brinkmann, 

2014). Att urvalet i föreliggande studie endast bestod av kvinnor kan påverka 

överförbarheten och trovärdigheten av studiens resultat. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att varierat urval både vad gäller kön och ålder ger en rikare beskrivning 

av fenomenet, vilket påverkar resultatets trovärdighet. Urvalet i föreliggande studie 

speglar könsfördelningen hos skolsköterskorna i kommunerna där studien utförts och är 

därmed svårt att påverka. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod då det av författarna 

ansågs vara en lämplig metod för att låta skolsköterskorna berätta om sina erfarenheter 

av att arbeta med elever på högstadiet som har övervikt. Graneheim och Lundman 

(2004) anser att korrekt vald metod för datainsamling ökar studiens trovärdighet. Då 

Danielsson (2012) menar att de öppna frågorna i en semistrukturerad intervju inte 

behöver ställas i en speciell ordning anser författarna till denna studie att det ger ett ökat 

djup då skolsköterskan tilläts att prata mer om det som hon ansåg intressant och viktigt 

för ämnet. Den som intervjuade kunde ställa de frågor från intervjuguiden som rörde det 

område skolsköterskan redan talade om. Följdfrågorna användes för att skapa ökad 

förståelse och kunde ställas både av intervjuaren och observatören. Författarna till 

föreliggande studie valde att leda varannan intervju, den andra författaren agerade 

observatör. Endast en författare ledde intervjun med syfte att minska det övertag som 

det innebär att komma två personer för att göra en intervju. Intervjuerna genomfördes 

också på en plats skolsköterskan valde för att öka deras känsla av trygghet. Samtliga 

skolsköterskor valde att intervjuas på sin mottagning på skolan de arbetade på. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod för att analysera insamlad data. Enligt 

Burnard, Gill, Stewart, Treasure och Chadwick (2008) analyseras data med liten eller 

ingen för bestämd teori inom denna metod, vilket författarna till föreliggande studie 

anser relevant då det inom området finns relativt lite forskning. Graneheim och 

Lundman (2004) föreslår att kvalitetsindikatorer som tillhör den kvalitativa metoden 

används för att granska den kvalitativa innehållsanalysen. Dessa kvalitetsindikatorer är 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Granheim & Lundman, 2004).  
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Det finns dock flera andra sätt att se på kvalitén i kvalitativ forskning (Fejes & 

Thornberg, 2015) men begreppen ovan har valts för diskussion av föreliggande studies 

kvalitet.  

 

Analysen av kvalitativ data innefattar naturligtvis tolkning av data och olika forskare 

kan tolka samma data på olika sätt (Graneheim et al., 2017). I föreliggande studie har 

endast det manifesta innehållet tolkats, vilket innebär att endast det skolsköterskorna 

sagt har tolkats, ingen vikt har lagt vid tystnad, kroppsspråk och suckar. Graneheim et 

al. (2017)  anser att det är vanligt att forskaren inleder analysen med att sortera kodat 

manifest innehåll i kategorier och sedan vid behov söka vidare efter latent innehåll. Det 

är studiens syfte som avgör djupet på denna analys. För att besvara syftet i föreliggande 

studie har den manifesta analysen ansetts som tillräcklig. Graneheim et al. (2017) menar 

att då mer än en forskare inkluderas i analysen ökar tillförlitligheten. Detta genom att 

forskarnas olika sätt att tolka data och deras samstämmighet gör att nya tolkningar 

framkommer. Under analysarbetet i denna studie har författarna diskuterat och 

reflekterat med varandra för att minska risken för felaktiga tolkningar av texten. Den 

risk för minskad trovärdigheten som finns på grund av författarnas egna tolkningar i 

textanalysen kan enligt Graneheim och Lundman (2004) minska genom att citat 

presenteras i texten, vilket också gjorts i föreliggande studie.  

 

Enligt Graneheim et al. (2017) är det viktigt att vara medveten om och öppen för 

forskarens förförståelse då den kan påverka hur frågor ställs under intervjun, vilka 

följdfrågor som ställs samt hur berättelserna uppfattas och tolkas. Författarna till 

föreliggande studie har själva ingen erfarenhet av arbete med barn men är dock inlästa 

på ämnet barn som har övervikt genom skapandet av bakgrunden till föreliggande 

studie. Frågorna som ställdes under intervjun var av öppen karaktär och dess följdfrågor 

likaså. Detta anser författarna bidrar till en ökad tillförlitlighet då författarnas 

förförståelse i mindre grad påverkar svaren från skolsköterskorna. De kunde då tala 

öppet och relativt fritt om det de ansåg var viktigast i deras arbete med elever på 

högstadiet som har övervikt.  

 

Enligt Danielsson (2017) är det svårt att göra om en kvalitativ studie på exakt samma 

sätt men resultatet från en kvalitativ innehållsanalys kan vara överförbart till liknande 

kontext. Graneheim och Lundman (2004) menar att författarna endast kan ge förslag på 
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överförbarhet men det är läsaren som avgör om det är möjligt. Fejes och Thornberg 

(2015) anser att sociala fenomen är beroende av kontext, föränderliga och varierande, 

vilket gör dem svåra att överföra till andra miljöer eller tidpunkter. Utifrån deras tanke 

beskriver resultatet i föreliggande studie skolsköterskornas erfarenheter, men i en senare 

tid eller annan kontext behöver så inte vara fallet. Fejes och Thornberg (2015) menar att 

forskningsresultatet kan ses som en aspekt av sanningar vilket kan tolkas som att 

föreliggande studies resultat kan vara överförbart till annan liknande kontext, men 

behöver ej vara det. 

 

Klinisk implikation 
 

Resultatet av forskning kan komma läsaren till nytta både som praktiskt tillämpbart och 

i form av en ökad förståelse för ämnet. Skolsköterskor som läser föreliggande studie 

kan få nya perspektiv av ämnet som kan vara användbara i arbetet med elever som har 

övervikt samtidigt som det kan ge dem bekräftelse i det viktiga arbete de utför. 

Skolsköterskorna i ser familjen som en viktig faktor för elevens livsstilsförändring, 

vilket medför att skolsköterskor i större utsträckning bör involvera familjen i samtal 

kring elevens livsstil. Skolsköterskor kan även använda sig mer av MI i mötet med 

högstadieelever som har övervikt eftersom skolsköterskorna i föreliggande studie 

identifierat motivation som avgörande i arbetet med elevens livsstilsförändring. 

Resultatet visar att skolsköterskorna helst talar om hälsosam livsstil och goda matvanor 

medan litteraturen som kopplas till detta i diskussionen framhäver elevens vilja att 

informeras om riskerna med övervikt. Utifrån detta anser författarna till föreliggande 

studie att det är av betydelse att skolsköterskan vågar fråga eleven om vilken typ av 

information denne önskar få, istället för att utgå ifrån att eleven far illa av att få 

information om riskerna med övervikt. Att läsa om hur andra skolsköterskor erfar 

arbetet kan eventuellt ge styrka i ett komplext och svårt arbete. Uppsatsen kommer att 

skickas till samtliga deltagare och verksamhetschefer i berörda kommuner vilket för 

skolsköterskorna kan resultera i nya tankesätt om sitt eget och andras sätt att arbeta med 

elever som har övervikt. 

 

Slutsats 
 

Skolsköterskornas erfarenheter är att arbetet med elever som har övervikt medför flera 

utmaningar. Ämnet är svårt och känsligt varför bemötandet gentemot elever och dess 
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familjer är avgörande. Arbetet måste individanpassas då skolsköterskorna möter många 

elever och familjer vilka alla har olika behov. Skolsköterskorna har goda möjligheter att 

arbeta förebyggande, både inom och utanför professionen. De menar att elevens egen 

motivation är grundläggande för att framgång ska uppnås i arbetet med dessa elever. 

Skolsköterskornas erfarenhet är att familjen både kan utgöra ett hinder eller vara en 

viktig del av elevens framgång. Hur familjen påverkar eleven beror på deras synsätt 

eller inställning. Genom arbetet med föreliggande studie har författarna sett att 

skolsköterskornas erfarenheter i stor utsträckning är densamma som den beskrivs i 

litteraturen och studier kopplade till ämnet. 

 

I föreliggande studie har följande framkommit: 

 Arbete med elever som har övervikt är enligt skolsköterskorna ett av de svåraste 

och mest känsliga ämnen varför skolsköterskorna ser sitt bemötande i samtal 

med elever och föräldrar som betydelsefullt för att en livsstilsförändring ska ske. 

 För att en livsstilsförändring ska kunna ske anser skolsköterskorna att det krävs 

att eleven förändrar sitt beteende och elevens motivation anses som helt 

avgörande. 

 Föräldrars stöttning och delaktighet i arbetet med elevens övervikt är enligt 

skolsköterskornas erfarenhet en förutsättning för att eleven ska nå framgång i 

livsstilsförändringen. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande studies resultat påvisar bland annat att då engagemang och delaktighet 

från föräldrar saknas så är det svårt att genomföra en förändring vilket gör att eleven blir 

lidande. Författarna tycker därför att det vore betydelsefullt att undersöka föräldrars 

upplevelse kring skolsköterskans arbete med elever som har övervikt. Även den 

kulturella aspekten vore intressant att utforska. Hur upplever föräldrar med utländsk 

härkomst skolsköterskans arbete med elever som har övervikt? Skolsköterskorna har 

många och varierande erfarenheter av arbetet med elever som har övervikt. Därför vore 

det även givande att undersöka hur eller om skolsköterskans tidigare erfarenheter och 

upplevelser påverkar resultatet av arbetet med elevens livsstilsförändring. 
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Bilagor 

Bilaga A IsoBMI 

IsoBMI (Vårdguiden 1177, 2016) 

Ålder: Övervikt: Fetma: 

 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

2 18,41 18,02 20,09 19,81 

2,5 18,13 17,76 19,80 19,55 

3 17,89 17,56 19,57 19,36 

3,5 17,69 17,40 19,39 19,23 

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 25 30 30 



  
 

II 

Bilaga B Informationsbrev 
 

Linnéuniversitetet  
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

Informationsbrev 

 

Vi heter Erna Sejdic och Sara Fäste och läser till specialistsjuksköterska med inriktning 

distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår att skriva en 

magisteruppsats där vi vill undersöka skolsköterskans erfarenheter av arbetet med 

högstadieelever som har övervikt. 

 

Övervikt hos barn är ett folkhälsoproblem då dessa barn löper ökad risk att drabbas av 

kroniska sjukdomar. Skolsköterskan har en betydande roll i arbetet med dessa barn och 

har goda förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. Övervikt kan vara ett känsligt ämne 

och det saknas tydliga riktlinjer kring arbetet med överviktiga barn.  

 

Du som arbetar som skolsköterska vid en högstadieskola tillfrågas härmed att delta i en 

intervjustudie. Intervjun, som kommer att ske vid ett tillfälle, på din arbetsplats eller 

annan plats du väljer, beräknas ta 30-60 minuter och kommer att genomföras under 

slutet av augusti och början av september. Om intresse att delta finns ser vi gärna att du 

kontaktar någon av oss via e-post eller telefon senast 12 juni 2017. 

 

Datamaterialet, dina svar, kommer att behandlas konfidentiellt. Under arbetets gång 

samt i den färdigställda uppsatsen kommer således inget datamaterial kunna härledas till 

en specifik person. Ditt deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas 

utan närmare motivering. Studiens resultat kommer att publiceras på digitala 

vetenskapliga arkivet, DIVA, i form av en magisteruppsats. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Erna Sejdic,    Sara Fäste, 

distriktssköterskestudent   distriktssköterskestudent 

xxxx@student.lnu.se   xxxx@student.lnu.se 

07XXXXXX XX   07XXXXXXXX 

 

Ulla Peterson, handledare 

xxxx@lnu.se  

mailto:xxxx@student.lnu.se
mailto:xxxx@student.lnu.se
mailto:ulla.peterson@lnu.se


  
 

III 

Bilaga C Frågeformulär 
 

 

 

 
Linnéuniversitetet  
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

Födelseår: 

 

 

Vilket år tog du din sjuksköterskeexamen? 

 

 

Har du någon vidareutbildning? Om ja, vilken? 

 

 

Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

 

 

Hur länge har du arbetat med elever på högstadiet? 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



  
 

IV 

Bilaga D Intervjuguide 
 

 Kan du berätta om din erfarenhet av att arbeta med barn med övervikt. 

 Vilka rutiner finns då du upptäcker att ett barn har övervikt? 

 Upplever du att du som skolsköterska har någon funktion för barn med övervikt? 

Berätta! Kan du berätta om ett samtal där du upplevde att du kunde stödja eleven 

på ett fungerande sätt? 

 Finns det samarbete med andra professioner gällande barn med övervikt? Hur 

då? 

 Berätta om vilka möjligheter som finns i arbetet med barn med övervikt. 

 Berätta om vilka begränsningar som finns i arbetet med barn med övervikt. Kan 

du berätta om ett samtal där du upplevde att du inte kunde stödja eleven på ett 

fungerande sätt.  

 Använder du några speciella strategier i arbetet med överviktiga barn? Berätta 

gärna mer! 

 Tror du att konceptet med fysisk aktivitet på recept är applicerbart på barn med 

övervikt? Hur? 

 

Följdfrågor att använda vid behov 

 Kan du utveckla det lite mer? 

 På vilket sätt? 

 Hur tänker du? 

 

Avslutningsvis: Har du något som du vill tillägga? 

 



  
 

V 

Bilaga E Etisk egengranskning 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller 
psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter 
som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 
eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 
genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan 
kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 
samt anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 
att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 
(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 
besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 
detaljer som kan påverka beslut om medverkan 
klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl 
kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet 
och ansvariga för studien är namngivna (student 
och handledare) 

X   



  
 

VI 

Bilaga F Samtyckesformulär 
 

 

Linnéuniversitetet  
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

Samtyckesformulär  

Detta formulär upprättas i två exemplar, varav forskningspersonen behåller det ena. 

 

 

Jag har tagit del av informationen om studien Skolsköterskans erfarenheter av arbetet 

med högstadieelever som har övervikt, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade 

och samtyckt till deltagande.  

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

 

 

 

_________________________________________________________  

Underskrift av forskningsperson  

 

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

 

 

 

 

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

 

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum 


