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Sammanfattning  

Syftet med studien var att belysa hur skolsköterskor upplever arbetet med överviktiga barn 

och ungdomar från grundskolan upp till och med gymnasiet samt vilka omvårdnadsåtgärder 

de utför. Studien hade en beskrivande design och tio skolsköterskor från en kommun i 

Mellansverige deltog i studien. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer och 

analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas i sex kategorier och ett 

tema. Kategorin att identifiera och utreda beskriver hur skolsköterskorna med hjälp av 

hälsosamtalet identifierade och därefter utredde överviktiga barn. Att erbjuda och följa upp 

beskriver hur skolsköterskorna upplevde det utvidgade överviktsprogrammet. Att motivera 

beskriver svårigheter som skolsköterskorna upplevde i att motivera, deras upplevelser av 

fördelar med metoden  ”motiverande samtal”, deras tankar om vikten av att välja rätt  ord i 

samtalet samt betydelsen av att involvera föräldrarna. Att uppleva bra resultat beskriver vad 

skolsköterskorna ansåg krävdes av barnen för att uppnå ett bra resultat. Att uppleva 

svårigheter beskriver vilka svårigheter skolsköterskorna ansåg att de möter i arbetet med 

överviktiga barn. Slutligen att vilja förändra beskriver vilka förändringar skolsköterskorna 

ville göra när det gällde omhändertagandet av överviktiga barn. Temat ”en bit på väg men inte 

ända fram” framkom ur kategorierna och beskriver hur skolsköterskorna upplevde arbetet 

med överviktiga barn och ungdomar.  
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Abstract 

The aim of the study was to describe how school nurses experience the work with overweight 

children and youths from the compulsory school to upper secondary school and what kind of 

nursing interventions they perform. The study had a descriptive design and ten school nurses 

from a municipality in the middle of Sweden participated. Data were collected by semi 

structured interviews and analyzed using qualitative content analysis. The result is presented 

in six categories and one theme. The category to identify and investigate describes how the 

school nurses, based on the result from the health interviewing, identified and investigated the 

overweight children. To offer and follow up describes how the school nurses experienced the 

extensive program. To motivate describes the school nurses difficulties in motivating, their 

experiences of benefits when using the method “motivational interviewing”, their thoughts 

about choosing the right words and the importance in involving the parents. To experience 

good results describes what the school nurses considered important by the children 

themselves to do, in order to achieve a good result. To experience difficulties describes which 

difficulties the school nurses feel they face in the work with overweight children. Wanting to 

change describes which changes the school nurses wanted to have regarding the care of 

overweight children. The theme “a bit on the way but not quite there” emerges from the 

categories and describes how the school nurses experience the work with overweight children 

and youths. 
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Inledning 

Andelen överviktiga barn har fördubblats och det har blivit fyra till fem gånger vanligare med 

feta barn under de senaste tjugo åren (Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsens senaste rapport 

från 2009 visade dock att ökningen av andelen barn med fetma har stannat upp och att 

andelen kanske till och med har börjat minska. Att minska det energirika födointaget och öka 

den fysiska motionen är receptet för att lyckas enligt Socialstyrelsen (2005). Skolhälsovården 

ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård (2004) bevara och förbättra elevernas 

fysiska och psykiska hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.  

 

Övervikt bland barn 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2002) definierar övervikt som Body 

Mass Index (BMI) över 25 och fetma som BMI över 30. BMI-kurvor för barn är dock inte 

enkelt eftersom BMI varierar med kroppsproportionerna och även med ålder och 

pubertetsgrad. För att kunna använda BMI som mått på övervikt eller fetma hos barn måste 

man konstruera ett jämförelsetal som tar hänsyn till barnets längd. Iso-BMI är ett mått där 

man räknar ut vad barnets BMI skulle motsvara hos en vuxen. Siffrorna för att definiera 

övervikt och fetma är lika vid BMI och Iso-BMI. Övervikt definieras alltså som Iso-BMI över 

25 och fetma som Iso-BMI över 30 (Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000).  

 

En amerikansk undersökning (Thorpe et. al., 2004) visade att 43% av skolbarnen i New York 

Citys kommunala skolor var överviktiga. En svensk sammanställning (Socialstyrelsen, 2009) 

visade att 15-20% av de svenska barnen var överviktiga och 3-5% var feta. I en svensk studie 

(Karlsson, & Brydolf, 2006)  genomförd på två högstadieskolor framkom att 11% av 

skolbarnen i årskurs nio kunde klassas som överviktiga eller feta. En annan svensk studie 

(Ortega, Ruiz, & Sjöström, 2007) visade att barn som var överviktiga hade mindre fysisk 
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aktivitet jämfört med barn som inte var överviktiga, i regel hade barnen mer dator- och tv-tid 

och ett högre fettintag. Om barnet dessutom hade överviktiga föräldrar så var risken för 

övervikt ännu större. En svensk sammanställning av Socialstyrelsen (2009) visade att när det 

gäller övervikt ligger barn i Sverige förhållandevis bra till i jämförelse med andra europeiska 

länder. Svenska skolbarn hade en låg konsumtion av läsk jämfört med andra länder, men de 

var en förhållandevis låg andel barn som var fysiskt aktiva, vilket beskrevs som ett orostecken 

(Socialstyrelsen, 2009). 

   

Följdsjukdomar vid övervikt 

Barn med fetma har en ökad risk att utveckla ortopediska problem, hjärt- och kärlsjukdomar 

samt att dö i förtid (Socialstyrelsen, 2009). Att vara överviktig som barn resulterar ofta i 

övervikt som vuxen. En sytematisk litteraturstudie och metaanalys (McGovern et. al., 2008) 

visade att övervikt förr eller senare leder till följdsjukdomar som diabetes och hjärt- 

kärlsjukdomar. Perrin, Finkle och Benjamin (2007) menar att skolhälsovården måste satsa på 

att förebygga övervikt bland barn just på grund av att följdsjukdomarna blir så svåra. Genom 

att använda sig av BMI-screening kan barnens övervikt upptäckas och därefter kan 

skolsköterskan hjälpa barnen med att förändra kost- och motionsvanor. 

 

Att förändra beteenden  

Prochaskas (Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992) beteendeteori handlar om hur 

människan genomgår en livsstilsförändring och beskriver förändringens olika stadier. 

Förändringsprocessen är enligt Prochaska et. al. (1992) uppdelad i fem delar: begrundandet – 

att ha en ambivalent inställning till förändringen, förberedandet – att förbereda förändringen, 

handlingen – att testa förändringen, underhållandet – att bestämma sig att behålla 

förändringen och återfall – att falla tillbaka i gamla vanor. Behandlarens ansvar/del i 
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förändringen kan beskrivas som att medvetandegöra det omedvetna hos personen, att klargöra 

miljöfaktorers inverkan på förändringen, att identifiera känslomässiga faktorer som kan 

påverka förändringen, att låta personen känslomässigt och rationellt komma fram till vad en 

förändring skulle betyda, att ge personen ett eget ansvar för att förändringen ska ske, att 

anpassa omgivningen enligt detta, att använda belöningar för att uppmuntra det nya beteendet 

samt att engagera anhöriga och andra människor för att stödja förändringen (Prochaska et. al., 

1992). 

 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal är en metod som används för att hjälpa individer att förändra sin livsstil. 

Metoden bygger på att behandlaren har ett förhållningssätt som är klientcentrerat. Detta 

innebär att behandlaren ställer öppna frågor, lyssnar reflektivt, bedömer motivationsnivån, går 

in på viktiga frågor, erbjuder att ge information och slutligen får patienten välja en väg själv 

(Barth, & Näsholm, 2006).  

 

Några amerikanska studier (Walker, Strong, Atchinson,  Saunders, & Abbott, 2007; Schwarz 

et. al., 2007; Kirk, Scott, & Daniels, 2005) har visat på vinster av att arbeta med motiverande 

samtal för att få till stånd beteendeförändringar och att motiverande samtal är ett lovande 

verktyg för att förhindra den ökade övervikten bland barn. Dessa studier visade även på 

betydelsen av att inkludera barnets familj för att få bra resultat.   

 

En litteraturstudie från USA (Resnicow, Davis, & Rollnick, 2006) visade att det motiverande 

samtalet kan vara svårt att applicera på små barn. I lägre åldrar bör föräldern vara den som 

motiveras till förändringen och barnet ska inkluderas först när det blivit lite äldre. Studien 

visade också att lite äldre överviktiga barn inte hade någon nytta av att föräldrarna deltog i 
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behandlingen av övervikten medan det för yngre barn var helt avgörande att föräldrarna var 

med. Vidare visade studien (Resnicow et. al., 2006) att arbetet kan underlättas (det 

motiverande samtalet) genom att behandlaren använder fler öppna frågor för att få fram 

respons från barnen och därefter arbetar fram till en förändring.  

 

Flera litteraturstudier (VanWormer, & Boucher, 2004; Sindelar, Abrantes, Hart, Lewander, & 

Spirito, 2004; Rubak, Sandbaek, Lauritzen, & Christensen, 2005) har visat  att motiverande 

samtal tillsammans med kostinformation, till skillnad från enbart kostinformation, gav ett 

bättre och mer hållbart resultat när det gällde viktnedgång och visade på lovande resultat för 

att förebygga ohälsa både bland vuxna och barn. Studien av Rubak et. al. (2005) visade att 

antalet barn som genomförde livsstilsförändringar ökade från 46% till 80% när behandlaren 

tillämpade motiverande samtal.  

 

En litteraturstudie (Dunn, Deroo, & Rivara, 2001) som berörde enbart vuxna visade att 60% 

av studierna hade signifikanta förbättringsresultat vid användandet av motiverande samtal. En 

annan systematisk litteraturstudie och metaanalys (Stice, Shaw, & Marti, 2006) visade att 

79% av de överviktsprogram som utvärderades i studien inte hade några statistiskt 

signifikanta effekter på övervikt hos barn. Ingen av de inkluderade studierna i metaanalysen 

hade använt sig av motiverande samtal i behandlingen. 

 

Skolsköterskans roll 

Barnfetma anses vara svårt att behandla och därför är det angeläget att satsa på förebyggande 

åtgärder för att förhindra att barn utvecklar fetma. För att bromsa utvecklingen försöker 

skolsköterskor på flera skolor stimulera barnen till fysisk aktivitet och  goda matvanor. SBU 

har gjort en systematisk genomgång av olika vårdprogram och drar slutsatsen att det går att 
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förebygga fetma bland barn med hjälp av skolbaserade program (SBU, 2006). Hälsosamtalet 

beskrivs i Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (2004) som ett samtal där 

skolsköterskan tar upp frågor om trivsel, sjukdomar, hälsa och familjesociala förhållanden. I 

en svensk studie (Arnesdotter, Olander, & Ragneskog, 2008) framgick att skolsköterskorna 

upplevde hälsosamtalet som utvecklande för eleven och att eleven kunde motiveras till 

förändring.  

 

I Italien gjordes en studie (Archenti & Pasqualinotto, 2008) där 52 barn (6-17 år) med 

övervikt/fetma erbjöds att få personlig ”coachning”, individanpassad diet, ett träningsprogram 

och regelbundna kontakter med psykolog som stöd, både för familjen och barnet. Efter tre 

månader hade gruppens genomsnittliga BMI sjunkit statistiskt signifikant. Studien 

åskådliggjorde betydelsen av att skolsköterskor arbetar tillsammans med barnet och familjen 

som ett team för att förändra barnets livsstil. Studier från USA (Barlow, Trowbridge, Klish, & 

Dietz, 2002;  Harvey O´Brien, Holubkov, & Cohen, 2004; DiNapoli, & Lewis, 2008) och 

även en australiensisk studie (Hearn, Miller, & Campbell-Pope, 2008) har visat att 

sjuksköterskor som arbetar med överviktiga barn i skolåldern främst fokuserar på frågor som 

gäller barnens matvanor och motion och sedan arbetar aktivt med detta. Barnen fick olika 

dieter och motionsråd att hålla sig till. Detta sätt att arbeta har gett goda resultat men för att få  

långsiktiga resultat och för att lyckas inkludera även familjen krävs mer än att bara fokusera 

på dessa frågor.   

 

Skolhälsovården ska enligt Socialstyrelsen (2004) organisera och erbjuda hälsovård för barn 

och ungdomar, medverka aktivt i skolans hälsopedagogiska arbete genom att följa 

kunskapsutvecklingen på området och använda ny evidensbaserad metodik för framgångsrika 

insatser. Hälsosamtalet beskrivs som ett viktigt verktyg när det gäller att etablera 
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hälsomedvetenhet hos den enskilde eleven. Skolhälsovården bör möta eleverna i det 

utvecklings- och kunskapsstadium som  de befinner sig i och utifrån deras intresse 

(Socialstyrelsen, 2004).  

 

Två engelska intervjustudier (Walker et. al., 2007;  Croghan,  Johnson, & Aveyard, 2004) 

visade att skolsköterskor upplevde att de inte hade den tid som behövdes för att hjälpa barn 

med övervikt. Vidare beskrev skolsköterskorna att de inte hade rätt utbildning eller resurser 

för att hjälpa barnen på rätt sätt. I den ena studien (Walker et. al., 2007) upplevde 

skolsköterskorna att diskussionen om ett sådant känsligt ämne som barnets vikt var ett 

problem. Relationen mellan skolsköterskan och barnet kunde bli lidande om skolsköterskans 

val av ord upplevdes som stötande. I regel gav skolsköterskorna kost- och motionsråd men 

skolsköterskorna upplevde att detta inte räckte för beteendeförändringar.  

 

En svensk studie (Lindhe-Söderlund, Nordqvist, Angbratt, & Nilsen, 2008) där skolsköterskor 

använde sig av motiverande samtal i arbetet med överviktiga barn visade att skolsköterskorna 

upplevde att föräldrarna var för omotiverade för att hjälpa sina barn med 

överviktsproblematiken. Vidare framkom att skolsköterskorna upplevde att det var lättare att 

arbeta med feta barn jämfört med  barn som var överviktiga. 

 

Problemformulering. 

Antalet barn med övervikt har fördubblats sedan 1980-talet och har sedan fortsatt att öka 

(Socialstyrelsen, 2005). En förändring beskrivs dock i Socialstyrelsens sammanställning från 

2009, där det framgår att andelen överviktiga och feta barn har stannat upp och kanske till och 

med börjat minska (Socialstyrelsen, 2009). Övervikt innebär en stor kostnad för samhället och 

leder ofta till följdsjukdomar som skapar lidande för individen. Kostnaden för fetma och 
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fetmarelaterade sjukdomar uppgår enligt SBU (2002) till tre miljarder kronor, vilket utgör två 

procent av den totala årliga kostnaden för hälso- och sjukvård i Sverige. Skolsköterskor har en 

viktig roll i att förebygga och identifiera övervikt samt i att hjälpa barn att göra 

livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2005).  Det är viktigt att det hälsofrämjande arbetet 

inom skolhälsovården utvecklas och att forskning sker så att åtgärderna som genomförs har 

effekt (Lindholm, & Wärnå, 2001; Whitehead, 2006).  

 

Det finns mycket forskning som berör förekomst av övervikt och fetma hos barn samt studier 

som fokuserar effekten av olika behandlingar, och många av studierna är från 2000-talet. De 

flesta studier som berör barn med övervikt och deras behandling är gjorda i USA och ett fåtal 

i Europa. När det gäller skolsköterskornas upplevelser av arbetet med övervikt har endast en 

svensk studie (Lindhe-Söderlund et. al., 2008) och två engelska intervjustudier (Walker et. al., 

2007; Croghan et. al., 2004) hittats av författaren. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa hur skolsköterskor upplever arbetet med överviktiga barn 

och ungdomar från grundskolan upp till och med gymnasiet samt vilka omvårdnadsåtgärder 

de utför. 

 

Frågeställning 

Hur upplever skolsköterskor arbetet med överviktiga barn och ungdomar? Vilka 

omvårdnadsåtgärder använder skolsköterskorna sig av i arbetet med överviktiga barn och 

ungdomar? 
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Metod  

 

Design 

Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats. 

 

Undersökningsgrupp och urvalsmetod 

Undersökningsgruppen bestod av tio skolsköterskor som arbetade med överviktiga barn i en 

kommun i Mellansverige. Inklusionskriterierna var att skolsköterskorna skulle ha arbetat 

minst ett år som skolsköterska, arbetat   med överviktiga barn under minst sex månader och 

använt sig av metoden motiverande samtal. Urvalet skulle inkludera skolsköterskor med olika 

vidareutbildningar. Skolsköterskorna valdes ut genom ”criterion sampling”. I enlighet med 

detta handplockades deltagare som var lämpliga för studien enligt de tidigare beskrivna 

kriterierna (Polit & Beck, 2008). Skolsköterskornas ålder varierade mellan 40 och 60 år och 

medianåldern var 50 år. Deltagarna hade arbetat mellan 1 och 25 år som skolsköterska och 

medianvärdet av det antal år deltagarna arbetat var 6 år.  Sju av skolsköterskorna var 

utbildade distriktssköterskor, två var utbildade barnsjuksköterskor och en var sjuksköterska. 

Samtliga deltagare i studien var kvinnor. Alla tillfrågade skolsköterskor valde att delta i 

studien. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att kunna fånga 

skolsköterskornas reflektioner om arbetet med överviktiga barn. Semistrukturerade intervjuer 

ger möjligheten för forskaren att samla in en bredare variation av reflektioner (Polit & Beck, 

2008). Frågeområdena berörde vilka omvårdnadsåtgärder skolsköterskan utförde i sitt arbete 

relaterat till barn med övervikt, tillvägagångssätt och skolsköterskans upplevelser av detta 
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arbete och vilka svårigheter som det kunde finnas, dvs. hur skolsköterskorna upplevde sitt 

arbete, vad som kändes enkelt och svårt i arbetet och vad de ville förändra. Exempel på frågor 

kunde vara: Kan du beskriva hur du arbetar med överviktiga barn?, Kan du beskriva hur du 

upplever arbetet med överviktiga barn?, Finns det något du skulle vilja göra annorlunda i detta 

arbete? Intervjuerna innehöll också bakgrundsvariabler så som kön, ålder, antal år i yrket samt 

vilken utbildning skolsköterskan hade. 

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra studien söktes hos skolsköterskornas rektorer. Samordnande 

skolsköterska i kommunen kontaktades via telefon och tillfrågades om rekrytering av 

deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna. Dessa skolsköterskor kontaktades i sin tur via 

telefon och informerades om studien samt tillfrågades om medverkan. Därefter skickades ett 

missivbrev till deltagarna. Det fanns elva stycken skolsköterskor i kommunen, samtliga 

uppfyllde kriterierna. De tio första skolsköterskorna som kontaktades och tillfrågades valde 

alla att ställa upp. Intervjuerna genomfördes på en lugn plats utan störningar vald av 

informanten. Samtliga skolsköterskor intervjuades på respektive arbetsplats. En provintervju 

genomfördes med en distriktssköterska som arbetade i primärvården men som inte deltog i 

studien. Provintervjun genomfördes för att testa frågeområdena och för att kontrollera 

ungefärlig tidsåtgång för intervjuerna. Provintervjun skulle ge intervjuaren möjlighet till 

eventuella justeringar i frågeguiden, vilket dock inte behövdes. Intervjuerna spelades in på 

band och tog 25 - 45 minuter att genomföra. Samtliga intervjuer genomfördes av författaren 

under våren 2009 och transkriberades ordagrant. ”Probes”  d.v.s. följdfrågor användes under 

intervjuerna för att i enlighet med Polit och Beck (2008) för att få så utförliga svar som 

möjligt. 
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Dataanalys 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Författaren började med att läsa igenom materialet flera gånger för att få en helhetsbild. 

Intervjutexterna delades sedan in i meningsbärande enheter som utgjordes av de uttalanden 

och ord som i innehåll och kontext hade samma mening och svarade mot syfte och 

frågeställning för studien. De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär att de förkortas utan att förlora kärnan. Det 

kondenserade materialet abstraherades sedan till koder som jämfördes utifrån likheter och 

skillnader samt sorterades in i subkategorier, kategorier och ett tema. Temat identifierades 

utefter att kategorierna identifierats och besvara frågor om ”hur” snarare än frågor om ”vad” 

och ska gå som en röd tråd genom arbetet i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 

Temat framkom genom att författaren läst igenom sitt arbete och sina kategorier flertalet 

gånger och sedan funderade vad resultatet övergripande handlar om. Kategorierna beskriver 

tillvägagångssätt/omvårdnadsåtgärder och upplevelser att arbetet medan temat enbart 

beskriver hur skolsköterskorna upplever arbetet med överviktiga barn och ungdomar.  

Exempel på analysprocessen visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Vi går ju efter ett 
särskilt program 
som bygger en hel 
del utifrån 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
då. 

program delvis 
bygger på 
socialstyrelsens 
rekommendationer 

Följer 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 

Hälsosamtalet Att 
identifiera 
och utreda 

Och man vill ju 
inte lägga nå skuld 
och skam för det 
vinner man ju 
ingenting på 

Inte lägga skuld 
och skam för det 
vinner man inget 
på. 

Vinner inget på att 
lägga skuld. 

Att 
medvetandegöra 
men inte kränka 

Att 
motivera 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades från rektorerna på de skolor där skolsköterskorna 

arbetade. Deltagarna informerades både skriftligt och muntligt om att deltagandet var 

frivilligt. Skolsköterskorna informerades också om studiens syfte och tillvägagångssätt samt 

att de när som helst utan speciell anledning kunde avbryta sin medverkan i studien. 

Deltagarnas medverkan behandlades konfidentiellt, allt material, alla ljudupptagningar och 

alla utskrifter förvarades inlåst. Det transkriberade materialet tilldelades en sifferkod för att 

bevara konfidentialiteten. Resultatet i studien presenteras så att ingen individ kan identifieras. 
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Resultat 

Resultatet av studien presenteras i löpande text och i en tabell utifrån temat och kategorier 

som framkom i analysen. Vid analysen framkom ett tema, sex kategorier och femton 

subkategorier, se tabell 2. Kategorierna beskrivs med löpande text och med citat från 

intervjuerna. Parentesen efter varje citat visar från vilken intervju citatet är taget. 

 

 

Behandling av övervikt i skolhälsovården – en bit på väg men inte ända fram 

Temat ”en bit på väg men inte ända fram” beskriver hur skolsköterskorna upplevde arbetet 

med överviktiga barn och ungdomar. Skolsköterskorna beskrev att arbetet med överviktiga 

barn och ungdomar hade förändrats de senaste åren, att olika arbetsverktyg och vårdprogram 

så som hälsosamtalet och överviktsprogrammet hade förbättrat och gett struktur till arbetet. 

Skolsköterskorna upplevde att det nu fanns något (överviktsprogrammet) att erbjuda barn med 

övervikt men att skolsköterskorna önskade att de skulle kunna erbjuda mer (tid, 

gruppbehandling mm) och genomföra fler förändringar i skolmiljön för att förebygga 

övervikt. Temat bildades av kategorierna att identifiera och utreda, att erbjuda och följa upp, 

att motivera, att uppleva bra resultat, att uppleva svårigheter samt att vilja förändra. 

Gemensamt för dessa kategorier är att de beskriver hur skolsköterskorna upplevde 

behandlingen av överviktiga barn samt vilka omvårdnadsåtgärder som genomfördes d.v.s. 

tillvägagångssättet.    
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Tabell 2. Tema, kategorier och subkategorier. 

Tema Kategorier Subkategorier  
 
Behandling av  Att identifiera och utreda Hälsosamtalet 
övervikt i  Att utesluta medicinska orsaker 
skolhälsovården  Att ha ett viktigt uppdrag som bör inledas i tid  
– en bit på väg men Att erbjuda och följa upp Överviktsprogrammet 
inte ända fram.  Olika reaktioner på erbjudandet 
 Att motivera Att medvetandegöra men inte kränka 
  Att så ett frö och ge rätt stöd 
  Att involvera föräldrarna 
 Att uppleva bra resultat Att ha små mål och ändra varor på lång sikt 
  Individens motivationsgrad 
 Att uppleva svårigheter Att inte komma framåt och svårt att motivera 
  Att uppleva tidsbrist 
  Att uppleva ensamhet 
 Att vilja förändra Att kunna erbjuda mer  
  Att genomföra förändringar i skolmiljön 
 

Att identifiera och utreda 

Denna kategori framkom ur subkategorierna: hälsosamtalet, att utesluta medicinska orsaker 

och att ha ett viktigt uppdrag som bör inledas i tid. Här beskrivs hur skolsköterskorna 

identifierade överviktiga barn i hälsosamtalet och sen med hjälp av läkare fortsatte 

utredningen för att utesluta att övervikten hade en medicinsk bakgrund. Slutligen beskrivs 

vikten av att arbetet inleds i tid. 

 

Hälsosamtalet 

Skolsköterskorna beskrev att de kallar elever på ett frivilligt hälsosamtal vartannat år i 

grundskolan med start i förskoleklass. Vid besöken i förskoleklass och i årskurs två kallades 

också föräldrarna till besöket och skolsköterskan hade enligt basprogrammet ett utvidgat 

hälsosamtal. Skolsköterskorna beskrev att hälsosamtalet sker runt ett hälsoformulär som 

innehåller frågor om kost, motion och sömn. Vidare beskrev skolsköterskorna att detta 

formulär också användes på gymnasiet då även frågor om alkohol ingick. Skolsköterskorna 

beskrev att vid hälsosamtalet ingick vägning och mätning med uträkning av iso-BMI. 

Skolsköterskorna beskrev att hälsosamtalet var ett strukturerat och bra sätt att identifiera 
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övervikt och fetma och att hälsosamtalet underlättade deras arbete och gjorde att de arbetade 

på ett liknande sätt i hela kommunen. 

 

”Det blir ju så att man träffar ju barnen vartannat år och då fångar man ju upp om dom har 

övervikt eller fetma.” (I 5) 

 

Att utesluta medicinska orsaker 

Skolsköterskorna ansåg att det var viktigt att utreda varför barnet var överviktigt. De barn 

med iso-BMI över 30 som hittades i förskoleklass, årskurs två samt årskurs ett på gymnasiet 

erbjöds ett läkarbesök för att utesluta att övervikten hade en medicinsk bakgrund. Ett snabbt 

omhändertagande av dessa barn var enligt skolsköterskorna viktigt och vid brist på läkartider 

hänvisades barnen till hälsocentralen. Om ingen medicinsk orsak identifierades utredde 

skolsköterskorna orsaken till övervikten, om det kunde vara t.ex. dålig kost eller för lite 

motion. 

 

”Grunden till fetma kommer många gånger hemifrån mamma och pappa kanske har fel 

kostvanor och motions... eller fel men dåliga kostvanor och dåliga motionsvanor som har 

gjort att barna inte har haft, dom har inte haft något val.” (I 3) 

 

Att ha ett viktigt uppdrag som bör inledas i tid. 

I intervjuerna framkom att sjuksköterskorna redan på barnavårdscentralen informerade om 

vikten av att äta rätt och motionera. Skolsköterskornas förhoppning var att detta skulle kunna 

ge resultat i framtiden och några tyckte sig redan se resultat av barnavårdcentralens arbete. 

Skolsköterskorna ansåg att arbetet med övervikt är viktigt för folkhälsan och även för 

individen eftersom övervikt kan medföra livslånga besvär och försämrad livskvalitet. Enligt 
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skolsköterskorna var det bättre ju tidigare åtgärder påbörjas, t.ex. uppmärksammades barn 

som inte hade iso-BMI över 25 men där BMI-kurvan hade börjat stiga hastigt.  

 

”Det är ett viktigt jobb och man behöva göra mycket mer. Och kanske skulle man titta på dom 

tidigare, för sen märker man ju att det är kört... ” (I 7) 

 

Att erbjuda och följa upp 

Denna kategori framkom ur subkategorierna: överviktsprogrammet och olika reaktioner på 

erbjudandet. Subkategorin överviktsprogrammet fokuserar skolsköterskornas upplevelser av 

det utvidgade överviktsprogrammet och vilken lättnad som programmet hade medfört för 

skolsköterskorna, dvs. att de nu kunde erbjuda barn och föräldrar något mer, ett strukturerat 

arbetssätt som användes av alla skolsköterskor i kommunen. Subkategorin olika reaktioner på 

erbjudandet fokuserar skolsköterskornas upplevelse av föräldrarnas och barnens reaktioner på 

erbjudandet. 

 

Överviktsprogrammet 

Skolsköterskorna beskrev att överviktsprogrammet hade utarbetats och vidareutvecklats av en 

grupp av fyra skolsköterskor inom kommunen tillsammans med skolläkaren. 

Skolsköterskorna arbetade då med hälsosamtalet men upplevde att de inte hade något 

strukturerat arbetssätt att följa vid behandling av övervikt. Överviktsprogrammet kom 

ursprungligen från en närliggande kommun och vid omarbetningen tillades frågor som berör 

hur motiverad eleven är att ändra sina vanor. Barnet får själv eller tillsammans med 

föräldrarna fylla i överviktsmallen med frågor om heriditet för sjukdomar och sedan skatta sig 

själv i frågor om kost, motion, trivsel och sömn samt besvara hur motiverad de är att ändra sin 

livsstil. Därefter får barnet sätta upp 1-3 mål inom områden de vill förändra. Skolsköterskorna 

upplevde det väldigt skönt att ha överviktsprogrammet att erbjuda föräldrar och barn. 
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Skolsköterskorna ansåg att det var viktigt att erbjuda uppföljning och att uppföljning av 

överviktsprogrammet sker hos både skolläkare och skolsköterska. Till skolläkaren fick eleven 

komma på uppföljningsmöte efter sex månader och till skolsköterskan var tredje månad. 

Ibland, om det var stor problematik kunde skolsköterskan följa upp tätare och detta upplevdes 

då som mycket effektivt. Skolsköterskan använde även då överviktsmallen för att se var på 

kurvan eleven låg och kontrollerade även iso-BMI.  

 

”Och den tillkom eftersom vi har dom här hälsosamtalet med alla barn i sexårsverksamheten, 

tvåan, fyra, sexan, åttan och i ettan på gymnasiet så hittar vi ju många barn med övervikt  och 

vi hade ju inget verktyg att jobba vidare med. Och så kändes det ju lite konstigt att screena 

fram någonting som vi inte kunde jobba vidare med.” (I 8) 

 

” Men det beror på hur snabbt, en del kurvor pekar ju ganska brant uppåt och då kanske jag 

väntar kanske tre månader och ser ändå. Ja, så jag tar dom inte för tätt men inte för långt 

emellan heller då, så då kan jag ju liksom höra...” (I 9) 

 

Olika reaktioner på erbjudandet 

Skolsköterskorna beskrev att det inte var alla barn och föräldrar som tackade ja till 

erbjudandet, många ansåg att de redan ”jobbade” med och försökte behandla övervikten  och 

en del upplevde inte att det fanns några problem. Föräldrarna erbjöds att tänka på det 

(erbjudandet om att delta i överviktsprogrammet) och återkomma om de ändrade sig. Vissa 

föräldrar tackade ja direkt och tyckte att det var ett jättebra förslag. 

 

”Men det är inte alla som säger ”Jippi! Ja, det vill jag vara med på!” (I 1) 
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Att motivera 

Denna kategori framkom ur subkategorierna: att medvetandegöra men inte kränka, att så ett 

frö och ge stöd och att involvera föräldrarna. Att medvetandegöra men inte kränka beskriver 

att skolsköterskorna upplevde vissa samtal som jobbiga och svåra och att det gällde att väga 

sina ord rätt. Att så ett frö och ge stöd beskriver skolsköterskornas upplevelser av att inte 

lyckas motivera direkt men att i alla fall kunna så ett frö för förändring senare i livet. Slutligen 

så beskrivs i kategorin att involvera föräldrarna vikten av att föräldrarna är med och stöder 

barnet i livsstilsförändringen. Skolsköterskorna ansåg att det fanns en vinst med att använda 

motiverande samtal som samtalsteknik vid livsstilsförändringar. Samtalet blev tydligt och 

innehöll barnets egna upplevelser, vad barnen/föräldrarna ville och vad de kunde göra. 

Skolsköterskorna beskrev att motiverande samtal var en bra och effektiv metod. 

 

Att medvetandegöra men inte kränka  

Att prata om övervikt med barn och ungdomar upplevdes av skolsköterskorna som ”att gå på 

tå”. Ämnet var känsligt och det var viktigt att lägga samtalet på rätt nivå och att använda rätt 

ord. Det var viktigt att se till att barn eller föräldrar inte kände sig anklagade eller utpekade 

och  att visa att skolsköterskorna gör likadant med alla barn. Samtalen kring övervikt 

upplevdes som jobbiga och svåra och skolsköterskorna upplevde det enklare om de kunde 

visa på fasta värden så att barnen och föräldrarna själva kunde se att det fanns en problematik. 

Det upplevdes som svårt att vara ärlig utan att kränka. Att välja rätt ord med ett överviktigt 

barn upplevdes mycket svårt och det fanns en rädsla hos skolsköterskorna att de genom att 

säga fel skulle få en dålig relation till barnet och föräldrarna. Skolsköterskorna beskrev att de 

vid varje samtal med överviktiga barn försökte att få barnen själva att fundera på vad som 

skulle kunna vara orsak till övervikten. Öppna frågor användes och barnen fick skatta sig 

själva och välja ut egna mål och delmål enligt överviktsprogrammet.  
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”Och sen är ju, ja vad jag kan uppleva och vad jag  kan  känna det är att föräldrarna är 

väldigt, väldigt rädda att... att när det blir prat om vikt, att barnen ska bli kränkta, bli sårade, 

bli lessna så.” (I 10) 

 

”Ja menar det är ju en sjukdom, säger man ju, men man kan ju inte säga åt en person att dom 

är tjock ju för då tar dom ju det jättehårt ju, men du kan ju säga åt någon att dom har finnar 

eller brutit en arm liksom. Så det är ju för att det är så otroligt laddat, ja det är det. Oftast så 

mår dom ju dåligt och alla vet ju om att dom är tjocka, men ändå så hyschas det lite, men det 

är känsligt.” (I 2) 

 

Att så ett frö och ge stöd 

Skolsköterskorna beskrev att de ibland inte lyckades motivera barn och föräldrar men 

förhoppningen var att i alla fall så ett frö så att motivationen skulle komma senare i livet. 

Meningen var att ge barnen sundare levnadsvanor men ibland måste det ”landa en stund” och 

det kan ibland ta tid. Skolsköterskorna ansåg att en strategi var att prata om det ofta, både 

hemma och i skolan, då ”gror det” och en dag kommer barnet till insikt. Skolsköterskorna gav 

oftast kost- och motionsråd  muntligt men även skriftligt. Skolsköterskorna ansåg att det var 

deras uppgift att vara ett stöd för barnen genom att peppa, ”coacha” och ”pusha” barnen men 

att barnens ansvar låg i att göra själva jobbet.  

 

”...ibland så landar det kanske inte idag men en annan dag och då kom man underfund med 

att det där var nog så det...” (I 5) 

 

”Jag kan ju peppa dig, jag kan pusha dig och jag kan vara din coach så. Men jag kan inte, ja 

du måste göra förändringen.” (I 1) 
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Att involvera föräldrarna 

Skolsköterskorna beskrev att det är svårt för ett litet barn att lyckas förändra sin livsstil själv i 

och med att det är föräldrarna som handlar och lagar maten. Lyckades skolsköterskan 

motivera föräldrarna till en förändring i hemmet så ökade chansen för bra resultat. 

Skolsköterskorna ansåg att grunden till övervikt hos barn ofta kommer hemifrån och därför 

var samarbetet med föräldrarna A och O. Skolsköterskorna poängterade vikten av att 

motivera, samarbeta och få med föräldrarna för att få till livsstilsförändringar. Att föräldrarna 

kunde sätta upp regler hemma och kunde säga nej till barnen och vara ett stöd ansågs också 

viktigt. Skolsköterskorna ansåg sig själva ha ett ansvar även om föräldrarna inte förstod 

problematiken. 

 

”...det allra viktigaste, det har vi ju sett, att man måste jobba med familjen. För inget ensamt 

litet barn kan ju ändra sina livsvanor helt ensam så är det ju.” (I 6) 

 

Att uppleva bra resultat 

Denna kategori framkom ur kategorierna: att ha små mål och ändra vanor på lång sikt och 

individens motivationsgrad. Här beskrivs vad skolsköterskorna ansåg krävdes av barnen och 

föräldrarna för att få till bra resultat i behandlingen av övervikt samt vikten av att 

motivationen fanns hos individen. 

 

Att ha små mål och ändra vanor på lång sikt 

För att få bra resultat i behandlingen så upplevde skolsköterskorna att det var enklast om 

barnen fokuserade på ett eller ett par små mål eller beteendeförändringar och att motionen 

kom  naturligt i vardagen. Som exempel på mål gav skolsköterskorna ”att cykla eller gå till 

skolan varje dag” eller ”att sluta dricka läsk”. Skolsköterskorna ansåg att de nådde fram till 
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bra resultat i de fall där barnen gjorde små och rimliga förändringar på lång sikt. Lättast var 

det när barnen själva kom med egna idéer om vad de kunde göra, t.ex. börja cykla eller äta 

frukost. Insikten hos barnet att något måste förändras resulterade ofta i ett bra resultat. 

Skolsköterskorna beskrev arbetet som roligt i de fall där de kunde se att de medverkat till 

viktnedgång eller avstannande av viktuppgång. Skolsköterskorna beskrev också en stolthet 

och glädje hos barn, föräldrar och skolsköterskorna själva när bra resultat uppnåddes.  

 

”...oboy och  rostad macka, som man då kanske ätit då mest varje dag,  det har vi en dag i 

veckan och dom andra dagarna om det nu kan vara gröt eller yoghurt eller fil eller vad det nu 

kan vara då.” (I 1) 

 

”...också den glädjen att ha varit ute och köpt ett par jeans som passade och va så glad och 

så stolt över det. Det var liksom så kul att se!” (I 1) 

 

Individens motivationsgrad  

Enligt skolsköterskorna var motivationen, individens motivationsgrad, avgörande för att få ett 

bra resultat i överviktsbehandlingen. När barnen själva kom till insikt och började prata om 

förändringar så upplevdes det som enkelt att få till stånd en förändring. Om barnet och 

föräldrarna inte var motiverade så var det svårt att få bra resultat ansåg skolsköterskorna. 

Tyckte inte föräldrar och barn att vikten var ett problem så var det svårt att få till 

livsstilsförändring.  

 

”När dom själv kommer och frågar ”Du jag har funderat på det här, nu tycker jag att jag 

väger för mycket, vad  kan jag göra?” Då är det ganska kul.” (I 2) 
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Att uppleva svårigheter 

Denna kategori framkom ur subkategorierna: att inte komma framåt och svårt att motivera, att 

uppleva tidsbrist och att uppleva ensamhet. Här beskrivs vilka svårigheter som 

skolsköterskorna upplevde i arbetet  och vad de upplevde som brister i hanteringen av 

överviktiga barn. 

 

Att inte komma framåt och svårt att motivera. 

Skolsköterskorna kände frustration när de hade försökt motivera utan att lyckas. Frustrationen 

fanns där för att skolsköterskorna aldrig kom framåt med barnen. Trots försök att motivera så 

uppnådde skolsköterskorna ibland inte något resultat. Ibland berodde det på barnen, ibland 

föräldrarna och ibland så kunde sommarlovet upplevas som hindrande eftersom 

skolsköterskorna då tappade kontakten med barnet under en längre period. Skolsköterskorna 

upplevde det ledsamt när barnen inte lyssnade och de insåg att det inte skulle kunna gå att 

motivera eftersom det upplevdes svårt för barnen att ändra gamla varor. 

 

”Många gånger när man sitter och pratar med dom så ser man hur ögonen skiner upp på 

dom och man ser hur dom ”Nu, ska jag!” men sen när man träffar dom igen då någon vecka 

efteråt man ser dom i korridoren så har det inte hänt så mycket.” (I 3) 

 

Att uppleva tidsbrist. 

Skolsköterskorna upplevde arbetet med övervikt som mycket svårt, krävande och 

skolsköterskorna beskrev tidsbrist. Det fanns många barn med överviktsproblematik men inte 

mycket tid för skolsköterskan att ägna åt dessa barn. Skolsköterskorna upplevde att 

överviktsbehandling är något som är tidskrävande och stressande eftersom skolsköterskorna 

förutom de överviktiga barnen även har barn med annan problematik att ta hand om. 
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Skolsköterskorna ansåg att för att överviktsprogrammet skulle fungera så krävdes täta besök 

och mycket tid. 

 

”Det här skulle man ju kunna ägna dagarna åt kan jag känna.” (I 7) 

 

Att uppleva ensamhet  

Skolsköterskorna upplevde det ibland som ensamt att arbeta själv på en skola. Trots att 

skolsköterskorna hade telefonkontakt med varandra så upplevdes arbetet som ett ensamarbete 

och skolsköterskorna önskade att få arbeta mer som ett ”team” i överviktsbehandling 

tillsammans med t.ex. kuratorer, dietister och sjukgymnaster. De kunde också känna ensamhet 

när de beskrev att de ville göra förändringar på skolan och inte kunde få ledningen med sig i 

detta. 

 

”För vi sitter ju ganska ensam här, så är det ju. Eller var och en av oss skolsköterskor sitter 

ju på vår skola och jobbar med familjen så...” (I 1) 

 

Att vilja förändra 

Denna kategori framkom ur subkategorierna: att kunna erbjuda mer och att genomföra 

förändringar i skolmiljö. Här beskrivs vilka förändringar som skolsköterskorna önskade göra 

när det gällde omhändertagandet av överviktiga barn. 

 

Att kunna erbjuda mer 

Samtliga skolsköterskor önskande att de kunde erbjuda barn och föräldrar mer hjälp t.ex. 

föräldra- och barngrupper, rörelsegrupper för överviktiga barn, fler läkartider, kognitiv 

beteendeterapi och att kunna skriva ut Fyss-recept.. Vidare önskade skolsköterskorna mer 
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samarbete med idrottsföreningar och även med landstinget för att tillsammans jobba mot 

samma mål. Skolsköterskorna önskade att de skulle kunna få mer tid att arbeta med barn med 

övervikt eller att det skulle finnas en speciell grupp eller person som arbetade heltid med 

dessa barn.  

 

”...man skulle ha grupper med kostinformation, matlagning och gemensamma 

motionsaktiviteter.” (I 4) 

 

Att genomföra förändringar i skolmiljö 

De förändringar som enligt skolsköterskorna borde göras i skolan var att förändra cafeterian 

och ha bättre och nyttigare kostalternativ, förändra matsalen och servera mer frukt och 

grönsaker samt förbjuda chips, läsk och godis på skolans område. Skolsköterskorna på 

gymnasiet önskade även att frukost skulle kunna serveras på skolan för de elever som hoppar 

över det hemma. Skolsköterskorna önskade att lärare och rektorer jobbade mer aktivt med 

rörelse och förändrade idrotten på gymnasiet så att den vore obligatorisk för alla. 

Skolsköterskorna ansåg att de ibland inte hade rektorerna med sig i de förändringar som de 

ville göra. 

 

”Så kan dom tycka att det ser äckligt och slabbigt ut så miljön gör ju jättemycket och det är 

svårt att få en mysig miljö där.” (I 2) 
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Diskussion 

 

Huvudresultat  

Syftet med studien var att belysa hur skolsköterskor upplever arbetet med överviktiga barn 

och ungdomar från grundskolan upp till och med gymnasiet samt vilka omvårdnadsåtgärder 

de utför. Studien hade en beskrivande design och tio skolsköterskor från en kommun i 

Mellansverige deltog i studien. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer och 

analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas i sex kategorier och ett 

tema. Kategorin att identifiera och utreda beskriver hur skolsköterskorna med hjälp av 

hälsosamtalet identifierade och därefter utredde överviktiga barn. Att erbjuda och följa upp 

beskriver hur skolsköterskorna upplevde det utvidgade överviktsprogrammet. Att motivera 

beskriver svårigheter som skolsköterskorna upplevde i att motivera, deras upplevelser av 

fördelar med metoden  ”motiverande samtal”, deras tankar om vikten av att välja rätt  ord i 

samtalet samt betydelsen av att involvera föräldrarna. Att uppleva bra resultat beskriver vad 

skolsköterskorna ansåg krävdes av barnen för att uppnå ett bra resultat. Att uppleva 

svårigheter beskriver vilka svårigheter skolsköterskorna ansåg att de möter i arbetet med 

överviktiga barn. Slutligen att vilja förändra beskriver vilka förändringar skolsköterskorna 

ville göra när det gällde omhändertagandet av överviktiga barn. Temat ”en bit på väg men inte 

ända fram” framkom ur kategorierna och beskriver hur skolsköterskorna upplevde arbetet 

med överviktiga barn och ungdomar.  

 

Resultatdiskussion  

Skolsköterskorna i föreliggande studie upplevde hälsosamtalet som en bra ingång till att 

identifiera överviktiga barn. Motiverande samtal användes sedan för att få barnen och 

föräldrarna att gå vidare in i överviktsprogrammet och för att genomföra livsstilsförändringar. 
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Detta i enlighet med en svensk studie (Arnesdotter et. al. 2008) som visade att 

skolsköterskorna upplevde hälsosamtalet som utvecklande för eleven och att eleven sedan 

enkelt kunde motiveras. Skolsköterskorna i föreliggande studie betonade att det var viktigt att 

prata om övervikt i tidig ålder innan det har gått för långt och barnen hade utvecklat fetma. 

Detta framkom också i två studier från USA (Perrin et. al., 2007; Nelson, Carpenter, & 

Chiasson, 2006) dvs. att stora vinster kan göras om överviktsprevention används redan i tidiga 

år med information till föräldrar och mätning av BMI. En svensk studie (Lindhe-Söderlund et. 

al., 2008) har dock visat att skolsköterskor upplevde att det var lättare att arbeta med barn 

med fetma jämfört med barn med övervikt. Detta på grund av att det var tydligare och mer 

självklart att förklara för ett barn med fetma än för ett barn med övervikt att det väger för 

mycket. Skolsköterskorna i föreliggande studie uttryckte också att det var lättare att arbeta 

med feta barn jämfört med överviktiga. 

 

Skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev att det kändes skönt att ha ett program att 

erbjuda barn och föräldrar. Överviktsprogrammet som hade vidareutvecklats kändes som ett 

bra och effektivt sätt att arbeta med överviktiga barn. En lättnad fanns nu hos 

skolsköterskorna när de kunde erbjuda något mer till föräldrar och barn.  Studier (Sleddens, 

Kremers, & Thijs, 2008; Boehmer, Brownson, Haire-Joshu, & Dreisinger, 2007) har visat att 

införande av  överviktsprogram, som kunde se lite olika ut från skola till skola, resulterade i 

att BMI sjönk hos barnen. En annan studie från USA (Shelton Brown et. al., 2007) visade att 

det också är samhällsekonomiskt att använda sig av överviktsprogram i skolan.  I Prochaskas 

et. al. (1992) beteendeteori beskrivs att förändring sker i fem steg och detta framkom även i 

föreliggande studie. Prochaskas teori och delarna begrundandet, förberedandet och handlandet 

framkom i föreliggande studie när skolsköterskorna pratade om att identifiera, så ett frö och 

att medvetandegöra. Underhållandet kan jämföras med att ha små mål och ändra vanor på 
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sikt, och att regelbundet följa upp detta just för att få ett resultat som faktiskt kunde bevaras 

och för att få kontinuitet i uppföljningen. Prochaska et. al. (1992) sista del återfallet kan 

återfinnas i föreliggande studie när skolsköterskorna  pratade om att uppleva svårigheter och 

att sommarlovet ibland kunde vara det som får barnen till återfall i gamla vanor. Att motivera 

barn och föräldrar ansågs svårt, dock tyckte skolsköterskorna i föreliggande studie att 

motiverande samtal var en bra teknik att använda sig av och även om de inte lyckades 

motivera så hade skolsköterskan i alla fall sått ett frö. Skolsköterskorna i föreliggande studie 

ansåg att det var viktigt att motivera föräldrarna och få med dom ”på banan”. Detta i enlighet 

med en studie från USA (Flattum, Friend, Neumark-Sztainer, & Story, 2009) som visade att 

motiverande samtal var ett effektivt sätt att identifiera barn med övervikt och få barnen att 

själva formulera sina mål. En annan systematisk litteraturstudie och metaanalys (Erickson, 

Gerstle, & Fledstein, 2005) kunde inte påvisa hur väl motiverande samtal egentligen 

fungerade på barn, men att använda sig av motiverande samtal för att få med föräldrar till 

överviktiga barn visade sig effektivt. En amerikansk studie (Barlow & Dietz, 2002) visade att 

de skolsköterskor som kunde motivera föräldrar och guida dessa i gränssättning mot barnen 

var de som lyckades bäst med att hjälpa familjerna med överviktsproblematiken. Studier 

(Lindhe-Söderlund et. al., 2008; Suarez & Mullins, 2008) har visat på svårigheter i att 

motivera föräldrar och om föräldrarna inte deltog aktivt  så var det svårt att få ett bra resultat 

med barnet. En europeisk studie (Brotons et. al., 2003) visade att 58 % av sjuksköterskorna 

och dietisterna i studien ansåg att deras arbete med överviktiga patienter hade minimal effekt 

och att det var svårt att få patienter att behålla normal vikt. 

 

I föreliggande studie framkom att skolsköterskorna fann det effektivt om eleverna hade egna 

idéer för att ändra sin livsstil samt att eleverna gjorde små och långvariga förändringar. 

Skolsköterskorna beskrev också en stor glädje både hos sig själva men också hos barn och 
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föräldrar när resultat kunde påvisas. Detta visade också en litteraturstudie (Barlow & The 

Expert Committee, 2007). Det är således av stor vikt att arbeta systematiskt med överviktiga 

barn och livsstilsfrågor, att ha måltider bestående av mindre sötsaker, att barnen äter mer frukt 

och grönsaker, äter frukost dagligen och att har begränsad dator- och tv-tid (Barlow & The 

Expert Committee, 2007). 

 

Det motiverande samtalet upplevdes av skolsköterskorna i föreliggande studie som ett bra och 

vettigt verktyg att använda sig av i överviktsbehandling, detta i enlighet med flera studier 

(Walker et. al., 2008; Schwarz et. al., 2007; Kirk et. al., 2005) som har visat att motiverande 

samtal är effektivt i behandling av övervikt bland barn. 

 

Skolsköterskorna i studien beskrev svårigheter med att motivera barn och föräldrar samt att 

arbeta i ensamhet och under tidsbrist. Tidsbristen beskrivs också i en studie från USA (Staten 

et. al., 2005) där skolsköterskorna ombads vara med i ett program för övervikt. Resultatet 

visade att just tidsbrist och brist på resurser gjorde att det blev svårigheter att delta. Två 

studier (Jallinoja et. al., 2007; Story et. al., 2002) har visat att det som sjuksköterskor upplever 

som det största hindret till lyckad överviktsbehandling är patienters ovilja att ändra sina 

livsvanor och svårigheter att motivera till att göra förändringar. Kunskapen om vad patienten 

borde ändra fanns men inte viljan att göra det. I föreliggande studie beskriver 

skolsköterskorna liknande problem. Det var svårt att motivera barn och föräldrar även om 

kunskaperna om hur man lyckas med viktnedgång numer finns hos stora delar av 

befolkningen. I enlighet med en studie av Walker et. al. (2007) upplevde skolsköterskorna i 

föreliggande studie att diskussionen angående övervikt är ett känsligt ämne och att det är 

viktigt vilka ord som skolsköterskorna väljer i samtalet.  
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Skolsköterskorna i föreliggande studie önskade mer stöd i sitt arbete och ytterligare resurser. 

Önskan fanns att kunna erbjuda mer för barn och föräldrar som t.ex. föräldra- och 

barngrupper. Skolsköterskorna ville också ha mer idrott och rörelse i skolan. En studie från 

Nederländerna (Jansen et. al., 2008) visade att BMI gick ner signifikant hos barnen när fler 

idrottslärare anställdes och idrottstimmarna ökade från två till tre per vecka. En meta-analys 

(Harris, Kuramoto, Schulzer & Retallack, 2009) från Canada visade däremot att BMI inte 

påverkades av att den fysiska aktiviteten i skolan ökade. SBU (2002) visade i en systematisk 

litteraturöversikt om fysisk aktivitet att möjlighet till fysisk aktivitet under skoldagen bidrog 

till barn och ungdomars totala fysiska aktivietsnivå. Rapporten visade också att föräldrarnas 

medverkan i skolbaserade interventioner hade en gynnsam effekt. En önskan som 

skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev i handlade om att förändra cafeteriautbudet, 

miljön i matsalen samt att förbjuda chips, läsk och godis i skolan. Dock kunde det precis som 

i studien av Arnesdotter et. al. (2008) upplevas som att stödet från rektorerna ibland uteblev. 

 

 
Metoddiskussion 

Urvalet av skolsköterskorna skedde genom ”criterion sampling” enligt Polit och Beck (2004). 

I enlighet med detta handplockades skolsköterskor som var lämpliga för studien enligt 

kriterierna att de skulle ha arbetat minst ett år som skolsköterska, arbetat med överviktiga barn 

under minst sex månader och använda sig av metoden motiverande samtal. Urvalet skulle 

också inkludera skolsköterskor med olika vidareutbildningar. ”Criterion sampling” valdes för 

att få med deltagare som kunde svara mot studiens syfte.  

 

För bearbetningen av materialet valdes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Graneheim och Lundman (2004) och Polit och Beck (2008) menar att en 
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kvalitativ studie bör granskas utifrån begreppen ”credibility”, ”dependability” och 

”transferability”.  

 

”Credibility” handlar om giltighet och genom att välja deltagare med varierande erfarenheter, 

ålder och arbetsplatser så ökar möjligheterna att få svar på studiens syfte utifrån olika 

perspektiv.   Inga män deltog i studien och detta kan ses som en svaghet.   Författaren 

använde intervju som datainsamlingsmetod, enligt Graneheim och Lundman (2004) är det 

viktigt att använda rätt metod när data samlas in för att öka ”credibility”. Intervjuer ger 

deltagarna möjlighet att beskriva sina upplevelser och intervjuaren kan lätt ställa följfrågor för 

att fördjupa materialet. Intervjuerna varade mellan 25 och 45 minuter och gav ett rikt material 

som anses öka ”credibility”. För att ytterligare stärka ”credibility” har citat använts vid 

resultatredovisningen. 

 

Med ”dependability” menas stabilitet i data (Polit & Beck, 2008). Genom att analysprocessen 

i studien har diskuteras tillsammans med studentkollegor kan ”dependability” och 

”credibility” ökas enligt Graneheim och Lundman (2004).  I föreliggande studie har 

handledaren (ME) och två deltagare i uppsatsgruppen varit aktiva medbedömare på vissa 

delar av materialet. ME har läst igenom två hela intervjuer och det kondenserade materialet av 

fyra intervjuer. Under analysarbetet, vid indelning av materialet i kategorier och 

subkategorier, har diskussion förts mellan författaren, handledare samt deltagarna i 

uppsatsgruppen. Genom att ha dialog med uppsatsgruppen under analysens gång så minskas 

enligt Graneheim och Lundman (2004) risken för förändringar i analysprocessen, vilket skulle 

kunna öka ”dependability”. Risken för att olikheter i analysarbetet skulle kunna påträffas har 

även minskats av att handledaren ME varit aktiv under analysprocessen samt att analysarbetet 

gjorts kort efter intervjuerna och under en begränsad tidsperiod. 
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Med ”Transferability” menas i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra miljöer 

eller grupper (Polit & Beck, 2008). ”Transferability” bedöms av läsaren och för att öka 

”transferability” har författaren försökt att beskriva urvalsmetod, deltagarnas karaktäristika, 

datainsamlingsmetod samt analysprocessen så tydligt som möjligt för läsaren. Resultatet har 

presenterats i tydliga subkategorier och kategorier tillsammans med passande citeringar, allt 

för att öka ”transferability”. 

 

Allmän diskussion  

Idag är fler barn än någonsin överviktiga och trenden i USA går mot att barn blir allt mer 

överviktiga (Thorpe et. al., 2004). Trenden i Sverige kan komma att gå åt samma håll om vi 

inte i tid sätter in åtgärder (SBU, 2002; Karlsson & Brydolf, 2006; Ortega et. al., 2007). 

Skolsköterskor kommer i framtiden att möta fler och fler barn med övervikt. Enligt de 

önskemål om förändringar som skolsköterskorna hade i föreliggande studie skulle 

skolhälsovården genom att avsätta en speciell skolsköterska eller grupp av skolsköterskor som 

får tid att arbeta med överviktsproblematiken kunna erbjuda barn och föräldrar något mer. 

Skolsköterskor bör kunna känna att de har något att erbjuda till barn och föräldrar. Det kan 

handla om barn- och föräldragrupper eller om utvidgning av det program som 

skolsköterskorna har idag. Helt klart är att det idag saknas   något ytterligare för 

skolsköterskor att erbjuda. Det behövs mer forskning i Sverige kring hur skolsköterskor 

upplever sitt arbete med överviktiga barn och vilka förändringar de skulle vilja göra. En 

framtida studie som undersöker barn och föräldrars upplevelse av bemötandet från 

skolsköterskan skulle vara av intresse, detta utifrån de resultat som framkom i föreliggande 

studie dvs skolsköterskornas upplevelse av överviktsbehandlingen och vikten av att välja rätt 

ord i samtalet ”att medvetandegöra men inte kränka”.  
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Slutsats 

Trots att skolsköterskorna i studien var nöjda med det överviktsprogram som de arbetade med 

och i regel tyckte att de gjorde ett bra arbete när det gällde barn och övervikt, så kände de 

ändå att mer kunde göras. Temat ”En bit på väg men inte ända fram” kan sammanfatta 

skolsköterkornas upplevelser av arbetet och önskningarna om att mer insatser för de 

överviktiga barnen kommer att arbetas fram. 
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