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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to examine what the participating schools in study do 

to prevent overweight and obesity among children in Sweden.  

Method: The study was based on interviews with five different school nurses. Two interviews 

were conducted via email. The three remaining interviews that were conducted in person were 

recorded. They were later transcribed in order to be analyzed.  

The analyses of the other two interviews were based on the respondents answer to the email. 

Additional questions of their answers were sent so that they could develop them further if 

needed.  

Results: The results of this study did not show any existing problems of overweight and 

obesity in the schools that took part in the study. The schools did not have any special 

interventions to prevent overweight and obesity. Student health was present in all schools and 

work towards promoting health and well-being.  

Health checks are something that the school nurses use to control the weight of the children, 

among other things. With the health check, the school nurses can more easily detect the 

children who have gained weight and who need help.  

Keywords: Preventive work in school, overweight, physical activity, BMI   
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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att ta reda på vad skolorna gör för att förebygga övervikt och fetma 

bland eleverna i grundskolan.  

I den här studien intervjuades 5 skolsköterskor för att ta reda på vad de skolorna gör för att 

förebygga övervikt och fetma bland eleverna. Tre intervjuer utfördes ansikte mot ansikte och 

två intervjuer skedde via mail. Intervjuerna som skedde på tu man hand spelades in med en 

diktafon som sedan transkriberades för att analyseras. De andra två intervjuerna skedde via 

mail. Vid förtydliganden av informanternas svar så mailades det tillbaka till dem.   

Enligt skolsköterskorna som deltog i studien var inte övervikt och fetma något problem på 

deras skolor utan enligt de flesta är det tvärtom. En informant medgav att det var ett problem 

på hennes skola. En annan informant berättade att eleverna på hennes skola tränar mycket och 

har snarare andra problem än övervikt och fetma. På två andra skolor åt eleverna dåligt och 

mindre än vad de borde göra. Vissa äter istället hemma eller ute på någon restaurang istället 

för i skolmatsalen. Det leder till att de tappar kontrollen på eleverna. 

Samtliga informanter berättade att de jobbar hälsofrämjande då de har hälsokontroller med 

eleverna. Skolsköterskorna arbetade inte med att behandla eleverna, de som är i behov av 

hjälp kan då skickas vidare, ibland sker det dock att eleverna får fler kontroller för sin 

övervikt av skolsköterskorna. Hela elevhälsan arbetar mer hälsofrämjande än med behandling. 

Det är genom hälsokontrollerna de upptäcker elever som är överviktiga eller är på väg att bli 

det. Elever som är överviktiga eller har gått upp i vikt fort kan erbjudas fler hälsokontroller, 

men enbart om de får föräldrarnas godkännande att göra det. 

Några speciella interventioner för att förebygga övervikt och fetma hade ingen av skolorna 

haft. Men det som kom fram i studien var att skolorna gör en del saker i förebyggande syfte 

för övervikt och fetma, men huvudsyftet med dessa insatser är inte att förebygga det. 

Utomhuspedagogik, frukost, måltidsplanerare och Fysisk aktivitet på recept är saker som 

skolorna använder sig av för olika syften. 

Nyckelord: Preventivt arbete i skolor, övervikt, fysisk aktivitet, BMI  
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Inledning 
 

Detta arbete syftar till att beskriva vilka insatser skolor gör för att motverka övervikt och 

fetma samt om informanterna anser att det är ett problem med detta på deras skolor. 

I två svenska studier har det visat sig att det är mellan 15-20 % av barn och unga som är 

överviktiga och cirka 3 % med fetma (1, 2). Det betyder att cirka 1 av 5 är överviktiga som 

barn. Övervikt och fetma uppkommer då vi lever en alltmer stillasittande livsstil, har en sämre 

kosthållning (3).  

Med den här uppsatsen vill jag kartlägga och ta reda på vad som görs på skolor i 

förebyggande syfte mot övervikt och fetma.  Jag vill även se vad skolsköterskorna anser att de 

kan göra och hur mycket ansvar det bör läggas på skolan respektive föräldrarna.  Skolan är en 

plats där alla barn befinner sig och man kan därmed nå många barn på samma gång. Man kan 

nå både de som redan är överviktiga och har fetma, men också de som är normalviktiga för att 

på så sätt förebygga övervikt och fetma. 

Bakgrund 
 

Definition av BMI, övervikt och fetma 

 

World Health Organization (WHO) beskriver övervikt och fetma som ett stort globalt 

problem som drabbar allt fler människor (4). WHO´s definition av övervikt för en vuxen 

person är ett BMI över 25, fetma har en person om den har ett BMI över 30. Övervikt och 

fetma kan leda till sjukdomar men också till döden, det är den femte största orsaken till 

dödsfallen på vår jord. Det har nu blivit vanligare att dö på grund av övervikt och fetma än 

undernäring på vår jord. Enligt WHO är 40 miljoner barn under fem år överviktiga. 

Barnfetman drabbar i större utsträckning de som lever i låg och medelinkomstländer (4).  

Övervikt och fetma har ökat en längre tid i Sverige bland både vuxna och barn i synnerhet de 

senaste 2 decennierna. Förebyggande åtgärder är en viktig del i arbetet mot övervikt och 

fetma (5). 

Övervikt bland barn uppkommer oftast mellan 5-10 års ålder (6). Det är svårt att bedöma ett 

barn före två års ålder om barnet är överviktigt eller har fetma, då barn ofta har lite extra hull 

på sig (7).  

BMI är ett verktyg för att ta reda på om en person är överviktig, har fetma, är normalviktig 

eller underviktig. . BMI är en förkortning av Body Mass Index, och räknas ut med hjälp av 

uppgifter om längden och vikten där vikten (i kilo) divideras med längden (i meter) i kvadrat. 

Normalvikt är ett BMI mellan 18,5  till 24,9 (8). 

På barn räknas BMI på ett annat sätt jämfört med vuxna då man tar hänsyn till ålder och kön. 

BMI-gränserna stiger som en kurva, precis som barnets vikt ökar så ökar kurvan med åren. 

Det betyder att BMI-gränserna för vuxna och barn inte är detsamma (8). En flicka som är 10 
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år har en övervikt om hennes BMI är över 20. Den kurvan stiger tills barnet har blivit 19 år 

sedan gäller de vuxnas gränser för övervikt och fetma (9). En pojke som är 10 år har en 

övervikt om han har ett BMI över 21,7 (10).  

Troliga orsaker till övervikt och fetma 

Både fysisk aktivitet och en god kosthållning är viktigt för att förebygga övervikt och fetma, 

ett ökat energiintag och mindre fysisk aktivitet är sådant som kan leda till övervikt och fetma 

(13). Fysisk inaktivitet ses som en riskfaktor i sig för att drabbas av sjukdomar och att gå upp 

i vikt. För att förebygga övervikt och sjukdomar är fysisk aktivitet av betydelse (11). I Sverige 

har vi även råd om hur mycket vi bör röra på oss för att ha en hälsosam livsstil. Statens 

livsmedelsverk (SLV) tillsammans med Folkhälsoinstitutet (FHI) rekommenderar barn och 

ungdomar att de ska röra sig minst 60 minuter om dagen. För vuxna är rekommendationen 30 

minuter om dagen (12). Även livsstilen där det idag har blivit vanligare att sitta still, titta på 

TV och spela dator, det kräver mindre av oss fysiskt. Det tros vara några anledningar till 

övervikt och fetma (13). Tv-tittandet är en riskfaktor för att drabbas av övervikt och 

överdrivet tittande är associerat med övervikt bland barn. I fem studier av åtta var ett 

överdrivet Tv-tittande förknippat med övervikt bland barnen (14). 

Att få i sig mer energi än vad man gör sig av med kan leda till övervikt och fetma. Idag är 

många livsmedel kaloririka och saknar näring.  Svenskarna dricker allt mer läsk, 

konsumtionen har tredubblats från 1980- talet fram tills 2012 (15). På 1980-alet drack svenska 

befolkningen 29,6 liter läsk per person och 2012 drack vi 83,8 liter läsk per person på ett år. 

Dock har det skett en minskning från 2010 då vi drack 92,4 liter läsk per person (15). 

Godismängden ligger kvar på ungefär lika de senaste 20 åren. År 2012 åt svenskarna i 

genomsnitt 37 kilo godis per år. Även choklad och konfektyrvaror har ökat de senaste 20 åren 

(15).  

Även långvarig stress kan öka risken för att drabbas av övervikt och fetma (16). Stress som 

pågår under en längre tid kan till exempel vara stress i skolan, tankar om framtiden, ensamhet, 

psykisk stress med mera. Stressade föräldrar kan också påverka barnen negativt så att de blir 

stressade som i sin tur kan leda till övervikt och fetma. Sömnbrist sägs påverka barn negativt 

och kan leda till viktökning bland dem (16).  Barnövervikt är kopplat till låg socioekonomisk 

status. Barn till föräldrar med låg utbildning och sämre socioekonomisk status löper en lite 

större risk att bli överviktiga och få fetma (17).  

Det är bland annat när vi är små barn som vi grundlägger våra vanor (18). Är vi vana att röra 

oss och äta regelbundet så är risken mindre att personen kommer äta sämre och röra på sig 

mindre som vuxen. Det är större chans att en person som alltid har ätit onyttigt och rört sig lite 

fortsätter i samma spår som vuxen, det handlar om vanor. Det är föräldrarna som kan påverka 

oss och ge barnen sunda vanor (18).  

 

Tidigare studier om barn övervikt och fetma 

En tvärsnittsstudie från Umeå gjordes för att se om övervikt och fetma ökade från 1986 till 

2001. Det visade att övervikt och fetma hade ökat mellan 1986 och 2001 (1). 1986 var 11,5 % 
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av 6-11 åringarna överviktiga, medan år 2001 var 22,2 % av 6-13 åringarna överviktiga.  Fler 

flickor än pojkar var överviktiga, 26 % respektive 20 %. Det är en fördubbling av andelen 

överviktiga barn mellan1986 och 2001 (1).  

År 2008 gjordes en studie på svenska skolbarn (7-9 år), 4500 valdes slumpmässigt ut från norr 

till söder och 94 skolor deltog (2). Skolorna som var med undersökningen var allt från tätort 

till glesbygd och jämnt fördelat mellan norr och söder. Det visade sig att 16,6 % av barnen var 

överviktiga och 3 % hade fetma (2). Flickorna var i större utsträckning överviktiga och hade 

fetma även om skillnaden inte var stor jämfört med pojkar. I samma studie kunde man se att 

de barn som hade föräldrar med en högre utbildning (högskola eller universitet) i mindre 

utsträckning var överviktiga. 10,7 % av barnen till föräldrar med hög utbildning var 

överviktiga, vilket kan jämföras med barn till föräldrar som hade en låg utbildning där var 

21,1 % överviktiga (2).  

COMPASS var en studie som gjordes på ungdomar som gick i årskurs 8 och 9 i södra 

Stockholm, 44 kommunala skolor ingick i studien. I studien undersöktes fysisk aktivitet, 

matvanor, självkänsla, kroppsstorlek, etnicitet samt socioekonomisk status (19). När eleverna 

undersöktes var 11,2 % av flickorna och 14,5 % av pojkarna överviktiga, medan 3,3 % 

respektive 3,7 % hade fetma. Det var vanligare med fetma hos barn med en lägre 

socioekonomisk status, där 4,4 % hade fetma. För flickor var det tre gånger så vanligt och för 

pojkar var det dubbelt så vanligt med fetma i lågutbildade familjer än i familjer med hög 

socioekonomisk status. Flickorna var inte lika aktiva på idrottslektionerna som pojkarna var. 

Endast 64 % av flickorna och 78 % av pojkarna svarade att de rörde sig minst 60 minuter om 

dagen (19). 

De flesta av ungdomarna åt i skolan, dock var det vanligare att de som hade lågutbildade 

föräldrar inte åt lunchen i skolan. De som åt frukost dagligen åt generellt bättre och mer 

regelbundet. Flickor med högutbildade föräldrar åt mest frukt (19).  

I undersökningen visade det sig att flickor i större utsträckning hade låg självkänsla jämfört 

med pojkar (16). De med låg självkänsla hade en mer stillasittande fritid och låg fysisk 

aktivitet, medan de med hög självkänsla rörde på sig mer och åt ”nyttigare” enligt dem själva. 

De personer som rörde på sig mycket hade en bättre självkänsla. Ungdomarna som var 

överviktiga eller hade fetma hade lägre självkänsla än de normalviktiga.  Personer med en hög 

självkänsla var oftast nöjda med sin kropp (19). 

  

Nackdelar med övervikt och fetma  

En studie med närmare 1000 stycken 15-åriga pojkar ville de ta reda på hur överviktiga och 

feta barn upplevde tiden i skolan (20). Studien gjordes i en mellanstor stad i Sverige, enkäter 

som pojkarna svarade på. De jämförde pojkarnas BMI och kontrollerade sociala faktorer, 

matvanor, fysisk aktivitet, vilken uppfattning de hade om sin kropp och hur skolsituationen 

ansågs vara. BMI:it var självrapporterat. Det visade sig att pojkarna med fetma åt mer 

oregelbundet än pojkar som var normalviktiga (20). De som hade fetma var mindre nöjda med 

sitt utseende och trivdes inte lika bra i skolan som de normalviktiga ungdomarna. Det visade 

sig också att pojkarna med fetma ansåg sig har färre vänner än de normalviktiga (20). 
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Att vara överviktig eller ha fetma i barndomen är en riskfaktor till att fortsätta vara det i vuxen 

ålder (21). Även sjukdomar som beror på övervikt har börjat ta sig ner i åldrarna så som 

diabetes typ 2.  Övervikt i barndomen kan påskynda hjärt- och kärlsjukdomar som vuxen (21).  

Studier visar att fysisk aktivitet är bra för att förebygga depression bland barn.  I en studie 

deltog både flickor och pojkar i åldrarna 3-20 år (22). Intensiteten på aktiviteten spelade inte 

så stor roll, utan bara att göra någonting ansågs bra för hälsan och att inte bli deprimerad (22).   

Genom att vara fysisk aktiv i stor utsträckning som barn kan man minska risken att drabbas av 

hjärt-och kärlsjukdomar i vuxen ålder. Det betyder inte att man kan förlita sig på att man var 

fysisk aktiv som ung, utan det bör man vara genom hela livet (23).    

Skolans roll  

 

WHO har sammanfattat åtgärder som kan göras i skolor för att förebygga övervikt och fetma 

(24). Att öka den fysiska aktiviteten kan vara allt ifrån lek till mer organiserad idrott. Öka den 

fysiska aktiviteten på olika sätt i skolor anses vara bra. Kosten är viktig för en sund och 

hälsosam livsstil, och WHO menar att läsk, godis och andra sötsaker inte bör serveras på 

skolor (24). Istället bör nyttiga alternativ så som frukt och smörgås finnas tillgängligt. 

Kunskap om hälsa och hur en sund livsstil är, bör finnas med i utbildningen mer än den gör 

idag. Genom att öka kunskapen om hälsa vill man uppmuntra eleverna till en hälsosam 

livsstil. Det ses även som viktigt att arbeta med självkänslan hos eleverna, speciellt hos 

flickorna som har tendens att ha sämre självkänsla än pojkarna (24). 

Ansvar 

Det har gjorts en studie i Holland för att ta reda på vad föräldrar och skolpersonal anser om 

övervikt och vems ansvar det är att eleverna får en sund livsstil. För att ta reda på det gjordes 

fokussamtal med personal och föräldrar (25). Samtliga var överens om att övervikt är ett 

problem och något som bör förebyggas. Skolpersonalen ansåg också att övervikt kan ge andra 

problem i skolan så som att bli utfryst och retad, men också ett långsiktigare problem för 

individen i form av hälsoproblem. Vissa lärare hade lagt märke till att vissa elever blivit 

retade på grund av sin vikt (25). 

 Idrottslärarna hade lagt märke till en försämring av kunskap och färdigheter i ämnet idrott 

och hälsa, det kunde bero på mer stillasittande fritid ansåg idrottslärarna (25).  Dock ansågs 

eleverna ha tillräckligt med idrott då de hade det 3 gånger i veckan. Tyvärr åt vissa elever på 

andra ställen än i skolmatsalen vilket kunde vara kalori tätare måltider (25). Det såg 

skolpersonalen som ett hinder för en hälsosam livsstil hos eleverna. Slutsatsen var att ansvaret 

för barnens övervikt i första hand ligger hos föräldrarna men att skolan och personalen också 

har ett visst ansvar (25). I en annan studie var föräldrarna inte helt överens om vems ansvar 

det egentligen är att se till att barn och ungdomarna har en sund livsstil (26). Föräldrarna 

ansåg att ansvaret låg hos lärarna och skolan, medan lärarna tyckte föräldrarna hade största 

ansvaret. Föräldrarna menade att deras barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan, medan 

personalen på skolan ansåg att näringsrik mat och tillräcklig fysisk aktivitet bör komma från 

hemmet. De ansåg att det är från hemmen man får goda vanor så som en sund kost (26). 
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Maten i skolan 

 

Bra mat i skolan som statens livsmedelsverk (SLV) har gett ut är råd som är till för att 

skolmåltiderna ska bli så bra som möjligt (27). Det kan ses som riktlinjer för skolan och hur 

maten och måltiden bör vara. Maten ska vara god, säker, näringsrik och hållbar. Man vill att 

den ska vara god för att fler ska äta maten. Den ska även vara näringsrik och innehålla det 

som vi behöver för en måltid (27).  

Måltiderna ska även vara trevliga och bra för både personalen och eleverna (29). Bra måltider 

kan vara att måltiderna äts i en lugn miljö. Det är bra om lärarna äter med eleverna, då håller 

lärarna koll på eleverna vad de äter och att de får i sig tillräckligt. Miljön bör vara inbjudande, 

det kan göra det trevligare att äta sin måltid (27). 1 juni 2011 ändrades skollagen om hur 

skolluncherna skulle vara. Den ska vara kostnadsfri och även näringsrik (28).   

Elevhälsan 

 

Elevhälsa är något som måste finnas tillgängligt i varje grundskola (29). Varje barn i 

grundskolan ska bli erbjuden 3 hälsokontroller under tiden eleven går där. Elevhälsan spelar 

en stor roll i det förebyggande arbetet i skolan och ska innehålla medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska inslag (29). För att det ska vara möjligt, behöver varje 

skola ”ha tillgång” till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. På 

små skolor ses det dock som svårt att kunna ha alla dessa professioner anställda, men de ska 

finnas tillgängliga om det behövs (29). Elevhälsan har fått tydligare riktlinjer om att de nu ska 

arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande (30). Men det har visat sig att mycket av arbetet 

som elevhälsan gör handlar om att hjälpa de som är i behov av det snarare än att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande (30). 

Skolsköterskans roll i skolan är att arbeta hälsofrämjande på både individ- och gruppnivå 

(31). Skolsköterskan har även ett visst ansvar att fånga in de elever som behöver mer stöd och 

det kan bland annat vara sådant som är relaterat till livsstilen. Arbetet som skolsköterskan 

utför ska vara i samarbete med eleven och familjen, det vill säga ett starkt samarbete är 

betydelsefullt (31).  

 

Idrott och hälsa 

 

Att vara fysiskt aktiv är en betydelsefull del i skolan för att barnen ska kunna hålla 

koncentrationen uppe (32). Det är även viktigt att eleverna får testa olika aktiviteter eller 

idrotter, men också att barnen har en god och bra inställning till idrott och fysisk aktivitet.  

Inom ämnet ska även idrottslärarna komma in på hälsa och livsstil, genom att gör det vill man 

hjälpa barnen att få en god start i livet genom fysisk aktivitet (32). Det finns idag en del i 

ämnet idrott som är teoretisk och där kommer lärarna in på hälsa och livsstilsfrågor. I 

lågstadiet är idrottslektionerna förknippade med lek, rörelse till musik, då de både är ute och 

inne. Springa, hoppa och klättra är sådant som prioriteras (32). I mellanstadiet används 

redskap som hjälpmedel i undervisningen i ämnet idrott och hälsa.  Lekar och rörelse till 
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musik sker fortfarande men även andra sporter testas, detta sker både inomhus och utomhus. 

Här ställs det lite mer krav på eleverna jämfört med lågstadiet (32). 

Efter att en elev har gått igenom grundskolan, ska den ha haft 500 timmar med idrott och 

hälsa. Det kan jämföras med svenskans 1 490 timmar och matematikens 1 020 timmar (33). 

Preventivt arbete i skolor 

 

STOPP 

En studie som gjordes i Stockholm på 10 olika skolor för barn mellan 6-10 år, studien 

kallades STOPP (34).  Innan interventionen startade kontrollerades elevernas BMI för att 

sedan kunna se om det fanns skillnader efter interventionen. Fem av skolorna tog del av 

interventionen medan fem andra skolor var kontrollgrupp. Intervention var igång i 4 år och de 

barnen som var sex år vid start av interventionen var med i studien i fyra år. Totalt var 3 135 

elever med i studien (34).  

Interventionen handlade om att öka den fysiska aktiviteten, det var 30 minuter idrott varje dag 

för eleverna. Eleverna fick inte ta med sig dataspel och sådant som skulle kunna öka det 

stillasittande till skolan (34). För att öka intaget av grönsaker så placerades de före maten. Det 

vita brödet ersattes även mot bättre alternativ samt att sockerhalten i maten minskades. När 

någon fyllde år så firades det inte med tårta eller glass, det tog man bort. Även forskare hade 

möten med skolpersonalen och det skickades med jämna mellanrum ut information om 

STOPP till föräldrarna. Interventionsgruppen minskade i övervikt och fetma medan 

kontrollgruppen ökade i vikt. Största skillnaden var det mellan pojkarna i kontrollgruppen och 

interventionsgruppen, fler pojkar gick ner i vikt i interventionsgruppen medan pojkarna i 

kontrollgruppen gick upp mer i vikt (34). 

Bunkefloprojektet 

Bunkefloprojektet startades 1999 då man ville öka den fysiska aktiviteten för barn och unga i 

skolan (35). Det började med att engagera årskurs 1 och 2 i Ängslättsskolan, och på senare tid 

är det fler skolor som engagerar sig i detta projekt.  För att göra det möjligt samarbetade man 

med idrottsföreningar.  Barnen hade mer fysisk aktivitet på schemat och det var obligatoriskt 

för eleverna att delta. Varje dag hade eleverna 60 minuter rörelse i någon form, det kunde 

vara allt från dans, lek och promenader (35). 

En doktorsavhandling gjordes i samarbete med Bunkefloprojektet för att bland annat se om 

den fysiska aktiviteten och motoriska förmågan kunde öka skolprestationen för elever (36). 

Det visade sig att elever som hade fått ta del av mer fysisk aktivitet även presterade bättre i 

skolan än de andra eleverna som inte hade lika mycket idrott (36). De nationella proven i 

svenska gav störst och bäst resultat, men även matematiken förbättrades för dessa elever med 

mer fysisk aktivitet på schemat. Likaså koncentrationsförmågan för dessa elever med mer 

motion höjdes enligt lärarna. Motorisk träning visade sig också vara gynnsamt. Störst resultat 

av motorisk träning fick de barn med störst svårigheter med motoriken (36).  

Handslaget 
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Handslaget var ett projekt som syftade till att öka den fysiska aktiviteten med hjälp av skolor 

och idrottsföreningar, det var regeringen som startade detta (37). Genom handslaget ville 

regeringen koppla samman skolan och idrottsrörelsen, man ville låta barnen testa olika 

idrotter genom skolan. Förhoppningsvis skulle det leda till att barnen ville börja i en 

idrottsförening och vara mer aktiv på fritiden. Stockholms idrottsförbund hade gjort en modell 

och beskrivning om hur Handslaget skulle se ut för deras område. I Stockholm höll handslaget 

på i 4 år, mellan 2004-2007 (37).  Genom att koppla in skolan kunde man då nå elever som 

inte redan var aktiva i någon förening och inte viste vilken idrott som skulle passa dem. 

Idrottsföreningarna ville hjälpa skolor att ge eleverna mer fysisk aktivitet på skoltid Fler barn 

väljer sin idrott i unga år och därför riktade sig Handslaget till barn i låg-och mellanstadiet så 

de hade en chans att hinna testa olika idrotter (37). Både antalet skolor och aktiva 

idrottsföreningar ökade från första till sista året (38). Det var 52 olika idrotter som var aktiva 

vilket betyder att många barn fått chansen att testa olika sporter och förhoppningsvis hittade 

”sin” sport som passade dem. Sista året var 250 olika skolor aktiva och med i handslaget (38).  

Efter de två sista åren hade 6 000 barn gått med i en ny förening i Stockholm. Även 

idrottshallar och ytor där idrott kunde utövas, ökade när handslaget var aktivt. Hela 33 nya 

arenor och andra ytor där barn och unga kunde idrotta skapades för behovet blev större (38).  

 

Folkhälsomål 

 

Det finns 11 folkhälsomål i Sverige, det är områden som man vill fokusera på så att 

folkhälsan ska bli bättre och fortsätta vara bra i Sverige (39).  

Trygga och goda uppväxtvillkor 

 

Detta målområde handlar om barn och unga, eftersom det är viktigt att de får en bra start i 

livet och att de har en god hälsa. För barn är familje-, skol- och fritidsförhållanden viktiga och 

betydelsefulla för en trygg uppväxtmiljö. Det finns samband mellan barns hälsa, både den 

fysiska och psykiska, och föräldrarnas sociala och ekonomiska förhållanden (39). Skolan är 

en bra plats och där nås alla barn då vi har skolplikt i Sverige. Det betyder att skolan har en 

möjlighet att hjälpa barn och att se till så färre barn drabbas av problem genom att arbeta på 

ett förebyggande sätt. (39).  

Ökad fysisk aktivitet 

 

Ytterligare ett folkhälsomål syftar till att öka den fysiska aktiviteten. Motion anses vara en 

skyddsfaktor till övervikt och fetma, samt vara bra i förebyggande syfte. Regeringen vill 

bland annat öka den fysiska aktiviteten i skolan och förskolan. Bra vägar som gör det lätt och 

säkert för barnen att ta sig till skolan är en del i arbetet mot ökad fysisk aktivitet. Skolan ska 

försöka få barn att intressera sig för idrott och frulufsliv. De med högre utbildning motionerar 

mer än de med lägre utbildning (39).  

Goda matvanor och säkra livsmedel 
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Goda matvanor är ytterligare ett mål av som regeringen har tagit fram (41). Maten är en viktig 

del i en hälsosam livsstil. Goda matvanor är något som skolan jobbar för, då den också ska 

vara näringsrik (28). Även goda matvanor kan kopplas till ett förebyggande arbete mot 

övervikt i skolan då det är bra att äta näringsrik mat.  

Social cognitive theory  

 

Det är en teori som kan kopplas till hälsofrämjande åtgärder mot övervikt och fetma. Den här 

teorin handlar om att individen påverkas av miljön den befinner sig i och beteendet kan 

förändras beroende på miljön( 40). Miljön kan vara den sociala omgivningen men också den 

yttre miljön. Yttre miljö kan det vara att man som skola gör det tillgängligt med fysisk 

aktivitet (40). För att förebygga övervikt och fetma är det bra att öka den fysiska aktiviteten 

och främja god kosthållning.  Genom att lägga till mer fysisk aktivitet på schemat i skolor har 

man gjort miljön lättare för att utöva den dagliga fysiska aktiviteten som rekommenderas (42). 

Samma sak gäller även om det serveras bra mat i skolan och inga onyttigheter då finns det bra 

förutsättningar för att eleverna ska äta hälsosamt. Kan skolmiljön välja hälsofrämjande och 

göra det lättare för eleverna att göra hälsosamma val, kan eleverna troligtvis också bli mer 

hälsosamma (40). Skolan är även en miljö där alla barn och ungdomar befinner sig i dagligen 

och den bör vara till elevernas bästa (40). 

 

Syfte  
 

Syftet är att ta reda på vad skolorna som är med i studien gör för att förebygga övervikt och 

fetma i Sverige bland skolungdomar i grundskolan. 

Frågeställningar 

 

Är övervikt och fetma ett problem på skolorna?  

Har skolorna haft några speciella interventioner för att öka fysiska aktiviteten och/eller 

påverkat matvanorna?  

Vilka i personalen har ansvaret att eleverna får en hälsosam skola? 

Metod  
 

Val av ansats 

 

Den här undersökningen vill ta reda på vad som görs i skolor för att förebygga övervikt och 

fetma. Arbetet har en kvalitativ ansats med hjälp av intervjuer. Med en intervjumetod av 

kvalitativ art får man ofta ut mycket och utförliga svar, men det ingår ofta en mindre andel 

informanter jämfört med en kvantitativ ansats (41). Det gör att resultatet blir mer hanterbart 

när det är färre informanter med som har mer och utförligare svar (41). Intervjuerna kommer 
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därmed att handla om informanterna som beskriver och berättar vad de gör för att förebygga 

övervikt och fetma. Intervjufrågorna skapades utifrån syftet och frågeställningarna, detta för 

att få svar på det som skulle undersökas.  

Intervjuerna var formella vilket betyder att samtalen var någorlunda strukturerade. Intervjuer 

som är strukturerade följer oftast en intervjuguide med frågor (42) (Se bilaga 2). Dessa 

intervjuer är mer organiserade än informella intervjuer. Med formella intervjuer har man ofta 

frågor i ordning redo att ställa till informanten som sedan kan följas av följdfrågor beroende 

på svaret. Detta är ett bra sätt då man kan jämföra vad olika informanter har sagt i 

intervjuerna (42).  

För att hitta information till bakgrunden har databasen Discovery använts. Sökord som har 

använts har varit preventative work in schools, overweight children, school-based prevention. 

Urval 

 

Som informanter valdes skolsköterskor för den här studien då deras främsta uppgift är att 

arbeta hälsofrämjande tillsammans med resterande personal inom elevhälsan. Deras 

huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat vaccinationer och hälsokontroller som görs i 

förebyggande syfte för en god hälsa. I hälsokontrollerna ingår bland annat att kolla upp barns 

vikt och längd vilket gör att de även märker barn som har en övervikt eller fetma. 

Skolsköterskor bör även veta hur hälsotillståndet ser ut på skolan för att de just gör 

hälsokontroller på samtliga elever.  

I undersökningen har fem personer ingått. Samtliga informanter arbetar på en eller flera 

grundskolor från förskolan till åk 9. Informanterna kommer från olika städer i Sverige. Det 

betyder att skolsköterskorna inte enbart berättar om sitt arbete om förebyggande övervikt och 

fetma, utan de svarade för hela skolan i vad som görs av andra i personalen.  

Det var svårt att få tag på informanter till den här undersökningen.  För att försöka få tag på 

informanter ringdes och mailades det runt till skolsköterskor runt om i Sverige. Internet 

användes för att få tag på telefonnummer och mail till skolsköterskorna. För att hitta skolor 

användes kommunernas hemsidor. Telefonnummer och mail fanns på kommunens sida eller 

skolans egen hemsida. En informant kontaktades via en lärare på skolan som jag kände till 

sedan tidigare.  

För att få tag på informanterna mailades missivbrevet ut till skolsköterskor på olika skolor 

runt om i Sverige. Det var cirka 40 olika skolsköterskor som fick missivbrevet (bilaga 1) via 

mail eller telefon, i början användes enbart mail. Informanterna som fick missivbrevet via 

telefon fick det uppläst och sedan skickades även missivbrevet till deras mail. Många svarade 

att de tyvärr inte hade tid att ställa upp eller så svarade de inte på mailet. Eftersom det var 

svårt att få tag på informanter som var villiga att ställa upp så kontaktades även skolsköterskor 

upp via telefon.  

En stad i Sverige behövde ett godkännande av samordnaren över skolsköterskorna så att hon 

skulle skicka vidare missivbrevet, vilket sedan skedde. De andra skolsköterskorna 

kontaktades direkt till deras jobbmail eller jobbtelefon som fanns tillgänglig på skolans 
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hemsida eller kommunens sida på internet.  En informant kontaktade mig efter att ha fått 

missivbrevet från en lärarkollega.  

I uppsatsen kallas informant 1 för Kristin. Kristin arbetar på en friskola där det går elever från 

förskolan till åk 9. Informant 2 går under namnet Anders i uppsatsen och är skolsköterska på 

en skola där det går elever från förskolan upp till åk 9. Informant 3 kallas för Elisabeth och är 

skolsköterska på en skola där det går barn och ungdomar från förskolan till åk 9. Informant 4 

heter Greta i uppsatsen och jobbar på en skola som har elever från förskolan upp till åk 6. 

Skolsköterska nummer 5 gå under namnet Eva i uppsatsen och jobbar på en högstadieskola, 

där går elever från årskurs 6 upp till 9.  

Datainsamling  

 

Tre intervjuer skedde ansikte mot ansikte och spelades in med en diktafon. Två intervjuer 

skedde skriftligt via mailkontakt. Diktafonen testades innan intervjuerna startade så att den 

fungerade och kontrollerades att det fanns minne kvar. Intervjuerna som spelades in var 

mellan 30-40 minuter långa. Intervjuerna skedde på deras mottagning på skolan där vi kunde 

ha intervjun i en lugn miljö där vi inte blev störda av ljud eller dylikt. Det som är bra med att 

spela in är att man som intervjuare kan gå tillbaka och kontrollera vad informanterna har sagt 

ordagrant, det blir också möjligt att kunna citera deltagarna (43). Det inspelade materialet 

transkriberades sedan ord för ord. Efter att underlaget transkriberats, lästes samtliga intervjuer 

igenom för att sedan kunna analyseras och göra ett resultat.  

Två intervjuer skedde via mailkontakt för att avståndet gjorde det svårt att få till en intervju då 

informanterna befann sig en bit bort ifrån där uppsatsen skrivits. Intervjuerna som skedde via 

mail blev kortare och inte lika utförliga svar som de intervjuerna som skedde på tu man hand. 

Var det något som var oklart i deras svar eller något jag ville ha utvecklat då mailades det en 

fråga om det så fick jag svar på det. Det skedde en gång vardera för informanterna som 

svarade på frågorna via mail att de fick förtydliga ett svar som de hade svarat.  

Informanterna som ställde upp på intervjuer hade elever från förskolan upp till åk 9. En 

informant som svarade på frågorna via mail hade elever från förskolan upp till åk 6. Den 

informanten kontaktades via en bekant till oss båda. Den andra informanten som svarade på 

frågorna via mail har elever från åk 6-9. 

Dataanalys 

 

Samtliga intervjuer skrevs ut för att läsas igenom ett antal gånger för att sedan kunna 

analyseras.  För att få fram de viktiga och den relevanta informationen i intervjuerna 

transkriberades materialet. För att göra det tydligt användes överstrykningspennor i olika 

färger för att hitta likheter och olikheter i intervjuerna. Genom att använda sig av 

överstrykningspennor kan man dock missa viktig information (44). Det kan bli så att det 

endast i efterhand fokuserar på sådant som är understruket och inte tittar på det som inte är 

understruket, det kan då bli så att man missar viktiga delar i resultatet (45). Olika färger 

användes för att det skulle bli lättare att koppla ihop svaren. Datat analyserades med så 
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objektiva ögon som möjligt. Det handlar om att se det insamlade materialet som det är och 

inte lägga sina egna värderingar i det. Att se allt med objektiva ögon är bra (45). 

 

Etiska överväganden  

 

I den här uppsatsen har de fyra etiska aspekterna tagits i beaktande (46). 

Informationskravet 

Med informationskravet menas att informanterna ska få veta vad studien handlar om samt 

vilka etiska överväganden som tas i beaktande i studien (46). Ett missivbrev skickades ut där 

information om uppsatsen fanns med och vilka etiska överväganden som har tagits i 

beaktande att det var frivilligt att delta, att deltagarna får avbryta när som helst under 

intervjun, att deltagaren får ett fingerat namn i uppsatsen samt vad syftet är med uppsatsen. 

Det är viktigt att informanten vet vad som gäller för att godkänna sitt deltagande i studien.  

Samtyckekravet 

Med samtyckekravet menas att det är frivilligt att delta i studien (46). Innan intervjuerna 

startade fick deltagarna veta att de kunde avbryta när som helst utan att det skulle innebära 

negativa konsekvenser för dem själva.  Även deltagarna som svarade på intervjun via mail 

fick missivbrevet och där stod det att det är frivilligt att delta och sluta när personen själv vill 

det. De informanter som deltog i en intervju fick välja plats och tid för intervjun. 

Konfidenskravet 

Med konfidenskravet menas att ingen informant går att spåra i uppsatsen då samtliga har fått 

fingerade namn (46). Ingen skola eller kommun finns beskriven i uppsatsen för att någon 

person ska kunna härledas dit.  Det transkriberade materialet hanterades så att ingen 

utomstående kunde få tag i materialet. Materialet i diktafonen raderades innan den lämnades 

tillbaka. Detta stod även i missivbrevet som samtliga deltagare fick ut via mail innan de 

tackade ja till att vara med i studien.  

Nyttjandekravet 

Materialet kommer endast att användas för den här studiens syfte (46). Nyttjandekravet 

betyder att material som samlas in inte får användas i kommersiellt syfte (46). Informationen 

som deltagarna gavs kommer endast att användas för denna uppsats. Det kommer inte 

användas till något annat.  Den informationen gavs i missivbrevet men också innan 

intervjuerna startade. 
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Resultat 
 

Övervikt och fetma  

 

Övervikt och fetma är inte något problem på 4 av 5 skolor enligt informanterna.  

Flertalet av mina elever på skolan ligger på normalvikt. Jag upplever att jag får arbeta mer 

med underviktiga elever och att de har för mycket aktiviteter på sin fritid så de blir stressade 

med psykosomatiska symtom. (Greta) 

Majoriteten är i mina ögon normalviktiga eller något överviktiga (Eva). 

Ingen av informanterna ansåg att övervikt och fetma har ökat på deras skolor, de har 

åtminstone ingen statistik på det. Men de flesta informanterna ansgå att det är ett problem som 

ökar i samhället. Ingen av deltagarna kan visa med statistik hur många som är överviktiga, 

underviktiga eller normalviktiga. Det fanns en viss frustration i det, då de blev svarslösa när 

frågan ställdes och inte riktigt har ett svar på det.  

Det är frustrerande då vi har materialet men utnyttjar det inte så mycket som man kan göra. 

(Anders) 

Anders berättade att man kan jobba mer för att få fram statistik. Anders ville inte prata om 

övervikt och fetma som ett problem och därför arbetade inte skolan heller för att förebygga 

problemet.  Han berättar att de på skolan försöker att inte betrakta övervikt och fetma som 

något problem utan att se de på ett positivt sätt. Genom att prata om fördelarna med fysisk 

aktivitet och god kosthållning kan man komma. 

Vi ska inte försöka bota något som är friskt (Anders). 

Om ett barn har problem med vikten brukade Kristin prata om fördelarna med att äta sunt, 

röra på sig och sova bra. Det ingår i hälsokontrollen att informera berättade de flesta 

informanterna. Elisabeth tror att mycket handlar om kunskapsbrist, genom att informera kan 

kunskapen bli bättre.  

Förebygga övervikt och fetma 

 

Några speciella interventioner för att förebygga övervikt och fetma bland skoleleverna har 

inte skett på skolorna som är med i studien. Anders berättade att de på hans skola inte 

försöker se övervikt och fetma som något problem och därför gör de inga speciella 

interventioner för att förebygga övervikt och fetma. Anders berättade att det finns en 

överviktsgrupp inom elevhälsan. De personerna håller nu på med att arbeta fram olika 

strategier för hur vi ska jobba hälsofrämjande mot övervikt och fetma.  

Elisabeth berättade att det förut var vanligare att skolsköterskorna på hennes skola gick ut i 

klasserna och pratade om kost, fysisk aktivitet, sömn och ibland även om astma. Vi kom ut till 

klasserna om läraren ville och ansåg att det behövdes. 
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Min kollega som har jobbat här i mer än 15 år har sagt att det var mer så då, att vi gick ut till 

klasserna och pratade om det. Och nu har vi inte den tiden att göra det. (Elisabeth) 

Hälsokontroll  

 

En av skolsköterskornas främsta uppgift är att ha hälsoundersökningar med eleverna vartannat 

år, då kontrolleras bland annat vikt och längd. Skolsköterskorna använder sig av en ”kurva” 

för att se om vikten är sund för barnet beroende på längd och kön. Alla informanter berättar 

att de jobbar förebyggande och att just hälsoundersökningarna är en del i arbetet. Mycket av 

deras tid går åt till att göra hälsoundersökningar på elever berättar informanterna. Elisabeth 

berättar att mycket av hennes tid går åt till att vaccinera elever vilket gör att hon inte hinner 

med lika mycket annat arbete som hon berättar att dem gjorde innan. 

Det är genom hälsosamtalen vi kan se om en elev har stuckit iväg i vikt och behöver 

eventuellt mer hjälp. Är det så att vikten har gått upp snabbt så kontaktar de föräldrarna. Alla 

informanter är överens om att föräldrarna är viktiga för att barnet ska gå ner i vikt och göra en 

livsstilsförändring. De flesta föräldrar tar det bra när man ringer medan andra blir arga och 

sura berättar Anders. Skolsköterskorna måste ha ett godkännande från föräldrarna att göra 

ytterligare undersökningar. Vill inte föräldrarna att det görs mer kontroller så kan vi inte göra 

det. Skolsköterskan kan även skicka en remiss till läkare som får hjälpa barnet.  

Om föräldrarna vill så följer vi dessa elever om föräldrarna vill. Vi kan inte tvinga dem, det 

är upp till föräldrarna. Vi erbjuder dem helt enkelt. (Elisabeth) 

Jag har även ringt när ett barn inte är överviktig men att vikten har gått uppåt väldigt snabbt. 

Det är på väg åt fel håll och kollar jag om ett år så är det övervikt. (Anders) 

Alla informanter berättade att de tar upp goda kostvanor, fysisk aktivitet och sömn på 

hälsosamtalen. Det är bra ur hälsosynpunkt menar de, även för de som är normalviktiga. 

Kristin berättade att många elever blir förvånade när hon visar upp och berättar hur ofta och 

regelbundet man bör äta för att orka med skolan och sedan eventuellt fritidsaktiviteter.   

Men vi pushar för att eleverna ska röra på sig och ska äta sunt. Vi har ju pratat om 

kostcirkeln och tallriksmodellen. (Anders) 

Majoriteten av deltagarna tycker att det är känsligt att ta upp vikt, och speciellt med tjejer. Det 

kan ibland bli fel för att eleverna själva tolkar det man säger till dem. Informanterna tycker att 

de kan vara mer raka och ärliga mot föräldrarna och säga som det är, men med eleverna får 

man tänka lite på vad man säger till dem. 

Informanterna är alla överens om att alla i personalen har ett ansvar i frågan om övervikt och 

fetma. De är också överens om att de själva har en central roll i arbetet. De flesta informanter 

nämner också att idrottslärarna har en viktig roll. Idrottslärarna har ett ansvar att se till att 

eleverna deltar på deras lektioner. Även andra lärare har ett ansvar i hur de handlar och agerar 

i hälsofrågor.  
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Elisabeth berättar att det fanns en tanke om att erbjuda elever som låg i riskzonen för övervikt 

och fetma att träffa skolläkaren, där skulle de berätta om allvaret med att öka mer i vikt samt 

att ta blodtrycket. Men detta blev tyvärr inget av då läkaren inte jobbar kvar för tillfälligt. 

Greta berättade att deras skola har ett material som heter Det handlar om kroppen som är till 

för att hjälpa föräldrarna och eleverna till att nå en bättre livsstil. Underlaget är skapat av 

skolläkaren. Detta material är extra viktigt för föräldrarna när eleverna är små då ansvaret 

läggs mer på föräldrarna. 

Ansvar 

 

Alla blir viktiga på olika sätt med hur de pratar om hälsa och beter sig, det är informanterna 

eniga om.  

Jag tror man måste intrigera hälsa och kosthållning, det kan man egentligen ta upp i varje 

ämne. Så egentligen alla som är runt barnen är viktiga. (Kristin) 

De flesta informanter är överens om att föräldrarna har ett stort ansvar, det kan inte läggas på 

eleven själv utan den behöver hjälp av föräldrarna hemma. Det gäller främst för de yngre 

barnen. De är ändå föräldrarna som köper hem mat och oftast lagar maten. 

Det finns ju vissa föräldrar som man tycker borde komma överens med sina barn att gå 

varannan dag men det sker inte. (Elisabeth) 

Ja det är svårt, men jag tror det hänger mycket på föräldrarna. Om du som förälder inte har 

den här grundvärderingen att du ska röra på dig ordentligt och att du inte ska dricka två liter 

cola om dagen, då kan inte barnet ändra det själv. Det ligger mycket ansvar på föräldrarna. 

(Elisabeth) 

Jag vet inte hur vi ska komma tillrätta med fetman som breder ut sig idag. Föräldrarna måste 

orka och de är upp till dem. (Kristin) 

 

Lärarna äter ofta med eleverna och därför får de också en viktig roll att se till så att eleverna 

äter tillräckligt eller inte allt för mycket. Personalen som jobbar i matsalen är betydelsefulla i 

arbetet för att se till att eleverna äter ordentligt och en lagom stor portion berättar Kristin. 

Kristin berättade att de har en hälsopedagog som jobbar på deras skola och han är väldigt bra 

och viktig i arbetet mot övervikt och fetma. Han försöker ta in hälsofrågor extra mycket i de 

vanliga lektionerna. Det är framför allt kosten och rutinen på måltiderna som tas upp. Även 

rektorn på skolan har sagt till honom specifikt att han ska ta upp hälsa, kost och fysisk 

aktivitet och betona hur viktigt det är för att orka med skolan och andra saker i livet. Även de 

andra lärarna försöker mer och mer ta in hälsa i undervisningen. 

Anders berättade att skolsköterskorna kan slussa vidare elever som är överviktiga för 

behandling, för de är inte deras främsta uppgift. Det kan vara att eleverna får remiss till 

sjukhuset. Vi kan erbjuda fler hälsokontroller men inte mer än så egentligen säger Anders. 

Det är landstinget som står för behandling och vi jobbar inom kommunen.  Kristin tror att det 
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är viktigt att föräldrarna och familjen har en god syn på hälsa som sedan kan föras över till 

barnen.  

Maten  

 

Samtliga skolsköterskor berättar att de gillar maten som serveras på skolan men att den inte är 

lika uppskattad från elevernas håll. Skolmaten innehåller allt vi behöver berättade Anders. 

Salladsbordet är ett populärt inslag som bjuder på många olika grönsaker intygar tre 

skolsköterskor. Eva är nöjd med den nuvarande maten som serveras på skolan men för ett tag 

sedan var den sämre.  

Det är mat som dom inte tycker om, man tror att man inte tycker och inte vågar smaka. 

(Kristin) 

Jag vet att dom håller på att kolla på kvalitén på maten ekologisk och närproducerad mat. 

Jag vet att dom håller på och kollar på det nu elever och personal. Så det är intressant. 

(Elisabeth) 

Kristin berättade att många elever på hennes skola äter lite mat i skolan och en del hoppar 

över skollunchen för att äta ute någonstans eller gå hem på rasten, det gäller de äldre eleverna 

som kan gå hem själva på rasterna. Hon beskriver att det är en nackdel för skolan att den 

ligger nära ett torg där det finns många restauranger. Det gör att personalen inte har någon 

kontroll vad eleverna stoppar i sig. För annars brukar skolpersonalen ha bra koll på eleverna 

då de äter tillsammans. Även fast de har godis och läsk förbud på skolan lyckas eleverna få i 

sig det på skoltid ändå. Kristin talade även om att skolan kan beställa en fettreducerad måltid 

för barn med överviktsproblem.  

Det verkar inte vara ett barn som gillar skolmaten. Men den är bra tycker jag. (Anders) 

Tyvärr äter inte alla elever tillräckligt med mat för att de ska klara av en hel skoldag. 

Anledningen till att de inte äter är för att det inte ser tillräckligt gott ut, det luktar annorlunda, 

eleverna känner inte igen maten eller så tycker de att matsalsmiljön är för stökig anser två 

informanter. 

Och vi har många elever som är smalare än vad dom borde vara vid sin ålder. Det beror 

främst på att de har sådan dålig mathållning. (Kristin) 

Just på dom här skolorna som jag jobbar på så är problemet att just få i dem mat det största 

problemet.(Kristin) 

På Kristins skola märkte de att eleverna åt lite frukost då de kom till skolan på tom mage. Det 

resulterade i att eleverna inte orkade koncentrera sig och hålla humöret uppe hela dagen. Idag 

serverar Kristins skola frukost till alla elever på skolan. Frukosten består av fil, yoghurt, juice, 

smörgås och pålägg. Fram till klockan 10 är frukosten öppen i matsalen. 

Eva berättade att maten har blivit mycket bättre de senaste åren, nu får hennes skola maten 

från ett annat ställe som är duktiga på att laga mat.  
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Greta berättar att de jobbar med något de kallar för måltidsutvecklare. Då pratar de med 

eleverna om kost men också fysisk aktivitet. Det skolan har fokuserat på är att hjälpa barnen 

med enkla mellanmål som de själva kan göra när de kommer hem efter skolan och ingen 

förälder är hemma. Det ska vara enklare och hälsosamma tips för eleverna som passar både 

aktivt elever och de som inte tränar lika aktiva på fritiden.  

 

Matsalsmiljön 

 

Matsalen är ofta ganska stökig och ljudnivån är hög berättar de flesta informanterna. Vissa 

elever äter långsammare än andra vilket kan bli stressande för vissa elever menar Anders. 

Kristin tror att det är den stökiga miljön som gör att hennes elever går hem eller äter på torget. 

Tyvärr så tappar man kontrollen över dessa elever då, lärarna inte ser vad eleverna stoppar i 

sig. Ett alternativ skulle kunna vara att placera elever med behov av en lugnare miljö i ett eget 

rum, men det finns en risk att de anser att de blir särbehandlad och det kan bli fel menar 

Kristin  

Men sedan så är det ruschigt och ljudnivån kan vara hög. Alla äter ju olika fort.(Anders) 

Jag har alltid upplevt skolmaten som helt fantastisk. Sedan kan man ju fundera om det är 

miljön, måltidssituationerna kan vara riktigt jobbiga för vissa. Det är stora matsalar, det är 

kö och det är tidsbrist. (Kristin) 

Idrott och fysisk aktivitet 

 

Majoriteten av informanterna är överens om att det är bra med fysisk aktivitet och att det 

skulle behövas mer sådant. De har också hört att interventioner som görs på skolor för att öka 

den fysiska aktiviteten är bra och har gett resultat, men det är inget de själva har varit med och 

deltagit i.  

Idrott sker 1-2 gånger i veckan beroende på ålder och vilken årskurs eleven går i. Anders 

tycker det är tråkigt att eleverna inte får vara med om de inte har ombyte med sig, så är det 

inte idag på idrottslektionerna.  Är det så att eleverna har glömt kläder så får de sitta bredvid 

och titta på sade Anders. Han anser att det är svårt för en skola att tillgodose all den fysiska 

aktivitet som ett barn behöver varje vecka och dag, skolan kan bara förmedla ett bra budskap 

om hur viktigt det är med fysisk aktivitet och få dem att gilla idrotten.  

Det ser vi ju också att personerna som är fysisk inaktiva tappat motivation, sover sämre och 

vissa blir till och med deprimerade.  (Elisabeth.) 

Elisabeth brukar inte bli orolig om hon har en elev framför sig som tränar mycket och är med 

i någon idrott men som är lite överviktig.  

Dom som har en kontinuitet i fysisk aktivitet då kan man vara lite lugnare.(Elisabeth) 

Kristins skola försöker lägga idrottslektionerna i slutet på dagen eftersom de har märkt att 

många tycker det är jobbigt att byta om och duscha tillsammans. Är det i slutet av dagen så 
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kan alla vara med och sedan gå hem och duscha, det kan göra så att fler väljer att vara med 

tror hon.  Kristin berättade att deras förskoleklass har utomhuspedagogik en förmiddag i 

veckan. Vare sig det är fint eller dåligt väder så är barnen ute en hel förmiddag. Då rör de sig 

mer när de är utomhus, det blir mer spontant en rörelse i leken.  

Fysisk aktivitet på recept (FAR) är något som har använts på Gretas skola. Elever som får 

FaR  kan vara överviktig, deprimerad, ha svårt med sociala kontakter eller inaktiv och 

behöver stimuleras till att röra på sig.  

Det har blivit en förändring i att inte äta i skolan och att vara med på idrotten. När jag va 

liten var vi med på allt och åt i skolan, nu är det helt tvärt om. Idag är det många som sitter 

bredvid och tittar på istället för att vara med. (Kristin) 

Erbjuds de som är överviktiga 

Skolan och skolsköterskorna jobbar främst med att förebygga och där ingår inte att behandla 

sjukdomar. Men det har gjorts och görs en del för att hjälpa de elever som har en övervikt 

eller fetma. 

Vi står just i den frågan nu vad vi ska göra i skolorna för att minska på övervikten eftersom 

det har blivit ett problem i samhället. (Anders) 

Elisabeth berättar att de har haft kontakt med en hälsopedagog för att hjälpa elever som var 

överviktiga eller hade fetma. Dessa elever erbjöds ett 10-veckors-program där de skulle få 

hjälp med kost och fysisk aktivitet.  Man utförde fysisk aktivitet och lagade mat tillsammans 

På första träffen var föräldrarna välkomna att vara med för att ta del av informationen. Det 

ansågs vara viktigt att föräldrarna var med första gången så att det visste vad programmet 

handlade om.  

Detta var i syfte för att ändra sin livsstil och att gå ner i vikt. Men det har varit svårt att få 

folk till det här. (Elisabeth) 

Det fanns betydligt fler elever som inte deltog men som skulle behöva göra det, berättar 

Elisabeth. För att vara med dessa 10 gånger kostade det 200 kronor, vilket är ett 

subventionerat pris. Eftersom det var så få som deltog kommer vi att testa något nytt berättade 

Elisabeth. Hälsopedagogen kommer nu att åka ut till skolorna och hjälpa barnen under skoltid 

En skola kommer bli försöksskola där de kommer testa detta sätt.  

Framtid 

 

De flesta informanter nämner att det behöver göras mer för att förebygga övervikt och fetma 

men på olika sätt. Anders anser att det behöver göras mer men samtidigt vet han inte vad han 

ska göra, det kanske ändå räcker med det vi gör menar han. Elisabeth har också svårt att sätta 

fingret på vad de borde göra. Men mer fysisk aktivitet anser Elisabeth vore bra.  

Jag har ju mitt sätt så som jag jobbar med längd och vikt, men samtidigt kanske man inte ska 

göra mer än så, man kanske bara ska meddela att såhär ser det ut till föräldrarna och 

varsågod att ta tag i problemet. (Anders) 
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Ett tag var det hysteri om fetma och barn till och med barn bantade. Det är inte bra och det 

rekommenderar man inte alls. Det gäller att ändra livsstil. (Kristin) 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

För att få fram resultatet i den här uppsatsen har det gjorts tre intervjuer ansikte mot ansikte 

och två intervjuer via mail. Det är relativt få informanter som har deltagit i studien men det 

blev så på grund av att få skolsköterskor inte ville eller inte hade tid att ställa upp på en 

intervju. Det är olika förutsättningar för deltagarna då några intervjuades ansikte mot ansikte 

och två via mail.  

Trots att jag mailade tillbaka till de informanter som besvarade frågorna via mail när jag hade 

frågor och undringar kring deras svar, är jag fullt medveten om att svaren blir annorlunda och 

sämre då svaren blir kortare än när man intervjuar ansikte mot ansikte. De hade olika 

förutsättningar för att uttrycka sig. Det optimala hade varit om alla fem intervjuer hade skett 

ansikte mot ansikte. Informanterna som svarade på frågorna via mail svarade endast på det 

som frågorna som stod i mailet. Det kan vara så att informanterna som intervjuades på tu man 

hand var mer förberedda och hade mer utförliga svar att komma med då det känns mer ”på 

riktigt” när man träffas.  Informanterna som svarade på frågorna ansikte mot ansikte tog ofta 

upp sådant som de kanske inte ansåg som viktigt men som ändå blev relevant för 

undersökningen. Sådant kom bland annat fram genom följdfrågor och att informanterna fick 

sitta tysta och tänka igenom sina svar lite.  

Data som samlas in efter en intervju som skedde ansikte mot ansikte, blev transkriberat medan 

det andra materialet redan var nerskrivet. Uppfattningen är att dessa resultat inte blir lika 

granskade då de inte transkriberades. Det var inte heller lika mycket material att arbeta med. 

När materialet transkriberas skrivs det ner och det i sig är också en del i processen för att 

analysera resultatet. 

Det finns många olika anledningar till varför så få hade möjlighet att ställa upp i studien då 

det var väldigt många som tackade nej. Eftersom skolsköterskorna som medgav att det hade 

mycket att göra på jobbet finns det en aning om att det bland annat beror på tidsbrist hos de 

tillfrågade informanterna som tackade nej till att delta i studien. 

Hade jag istället använt mig av enkäter för intervjuer så hade svaren med största sannolikhet 

blivit betydligt kortare och jag hade inte fått de djupa svar som jag ville ha. Men troligt är att 

fler hade svarat eftersom det går fortare att svara på en enkät än vad de det tar att delta i en 

intervju. Dock så hade det behövts en hel del informanter då svaren blir kortare.  

Tiden hade inte varit ett lika stort problem som det nu var. Att lägga en timme på en intervju 

är förståeligt att alla inte hinner göra då de har mycket att göra på sitt jobb. Positivt med 

enkäter är att fler skolor hade varit med i undersökningen vilket hade kunnat ge ett annat 

resultat. Att göra intervjuer till det här syftet och frågeställningarna, anser jag var det bästa då 

de svar som deltagarna gav var långa och utförliga, det behövdes för att komma fram till 
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något resultat. Jag tror att det hade varit svårare för mig att skriva enkätfrågor och få fram 

svar på mitt syfte. Enkätfrågorna hade fått bestå av öppna frågor så att de hade kunnat 

beskriva vad de gör och inte.  Det kan hända att det hade varit lättare att få kontakt och ett JA 

om att delta i studien från skolsköterskorna då de skulle svara på en enkät istället för en 

intervju. Enkät känns kanske lättare och informanten blir en i mängden, mer så i enkäter än i 

intervjuundersökningar. Det krävs på sätt och vis mer av deltagarna att de är kunniga inom 

området.  

Genom att göra intervjuer istället för enkäter kan man ställa förtydligande frågor i efterhand. 

Det är svårt att göra det när man använder sig av enkäter då det är omöjligt att veta vem som 

har sagt vad då enkäterna skulle ha varit anonyma. Det var en fördel för mig att ha intervjuer 

då jag kunde maila tillbaka eventuella funderingar och undringar. 

Informanterna har även olika åldrar på eleverna vilket kan göra att det blir olika svar. En 

informant hade enbart elever som gick i högstadiet, medan en annan informant hade endast 

elever från förskolan till årskurs 6. Det var också dessa informanter som svarade på 

intervjufrågorna via mail. Det optimala hade varit om alla skolsköterskor arbetade på skolor 

med elever som var i liknande ålder.   

Eftersom det var svårt att få tag på skolsköterskor så övervägdes det att ta med skolsköterskor 

från en gymnasieskola. En idé var också att ta med idrottslärare eller andra i personalen som 

på något sätt har anknytning till hälsofrågor eftersom syftet handlar om hela skolans arbete 

och inte enbart skolsköterskornas. Men förhoppningen var att alla informanter skulle vara så 

lika som mögligt i yrke. Dock ifrågasattes aldrig en kvalitativ ansats som metod då jag ville ha 

djupa och utförliga svar, vilket man får med en kvalitativ ansats (41). Om det hade blivit 

större spridning på informanterna kan det bli svårare att jämföra dem med vad de gör eftersom 

grundskolan och gymnasiet har riktlinjer som de bör följa. Det kan också ha blivit annorlunda 

om olika befattningar i personalen hade ställt upp, då de hade tagit upp helt olika saker som 

de ansåg som betydande för syftet.  

Resultatdiskussion 

 

En av fem informanter ansåg att övervikt och fetma inte är något problem på deras skola. 

Tidigare studier om övervikt och fetma har visat sig att 15-20 % av dagens barn och 

ungdomar är överviktiga och cirka 3 % har fetma (1, 2). Informanterna berättade att de inte 

kan visa någon statistik på hur det se ut på deras skola men deras egen uppfattning är att det 

inte är ett problem på deras skola. Det kan betyda att det är ett problem på deras skolor men 

att skolsköterskorna inte ser övervikt och fetma som ett problem då de inte har några siffror 

på det. Det kan vara därför skolorna inte har haft några interventioner för att förebygga 

övervikt och fetma då det aldrig har varit något problem på deras skolor.  

Skolsköterskorna ska arbeta hälsofrämjande men deras arbete riktar sig ofta till individer som 

är i behov av det (30, 31). En del av skolsköterskornas arbete går åt till att exempelvis mäta 

och väga elever igen som är i behov av det. Då informanterna inte ser övervikt och fetma som 

något problem så är det kanske långt bort att arbeta förebyggande mot det. Det förebyggande 

arbetet kommer kanske när det redan är ett problem, innan dess ser man inte betydelsen av att 
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arbeta hälsofrämjande.  Elevhälsan arbetar hälsofrämjande men trots det har de inte haft några 

speciella interventioner för att förebygga övervikt och fetma på de skolorna som var med i 

undersökningen. Det kan bero på att de redan har fullt upp och svårt att hinna med att göra 

mer saker än vad de redan gör. Trots att skolsköterskornas ansvar är att arbeta 

hälsofrämjande, händer det att de bemöter och hjälper elever som är överviktiga eller har 

fetma. Detta kan tyckas något motsägelsefullt. 

Många av informanterna berättade att de kontrollerar elever med övervikt eller fetma mer för 

att sedan skicka vidare dem till läkare om det inte hjälper. En informant berättade att de tog 

hjälp av en hälsopedagog som sedan fick ansvaret för att hjälpa dessa barn. Det kan vara bra 

att ta hjälp av andra personer utifrån. Om skolor kan ta hjälp av fler personer kan elevhälsan 

själva syssla med förebyggande arbetet.  

Är de bättre att hjälpa dem som redan har blivit överviktiga eller förebygga att färre blir 

överviktiga? Eftersom det är ett problem med att Sveriges befolkning dricker och äter allt mer 

energirikt och rör sig mindre, så finns risken att vi utvecklar övervikt och fetma senare i livet 

(15). Då borde skolor vara ett prioriterat område att satsa på anser jag.  

Samtliga informanter var medvetna om att de har ett ansvar, men också att resterande personal 

har ett ansvar i att arbeta förebyggande mot övervikt och fetma. Men de flesta informanter tog 

upp att föräldrarna har ett större ansvar än vad skolan och personalen har. De ansåg det för att 

det bland annat är föräldrarna som köper hem maten till hemmet och kan sätta sina barn i 

idrott på fritiden. Det kan kopplas till en studie där man var överens om att det är föräldrarnas 

ansvar att barnen lever hälsosamt (25). I den studien var både skolpersonalen och föräldrarna 

överens om att det största ansvaret låg på föräldrarna (25). Medan i en annan studie ansåg 

föräldrarna att skolpersonalen hade ett stort ansvar eftersom barnen är i skolan en större del av 

sin vakna tid (26). Det kräver att föräldrarna men också personalen i skolan är medvetna om 

att de har ett ansvar i frågan om att förebygga övervikt och fetma. Informanterna ansåg även 

att det är svårt att hjälpa eleverna med övervikten och fetman om inte föräldrarna är med och 

vill göra en förändring. Det går inte att föra över ansvaret på någon utan alla måste ta sitt 

ansvar på olika sätt. Frågan är om lärarna och övrig personal på skolorna är medvetna om att 

de har ett ansvar att förebygga övervikt och fetma.  

Detta om ansvar är något som eventuellt borde vara mer tydligt och tas upp på exempelvis 

föräldramöten då skolpersonal och föräldrar är samlade Genom att ta upp ämnet på ett 

föräldramöte hur viktigt det är med fysisk aktivitet och bra kost för att bibehålla sund vikt 

eller att gå ner i vikt samt att påpeka att alla har ansvar. Det kanske är en liten sak som kan 

påverka föräldrarna och att de tar ut sina barn på med fysisk aktivitet och att de köper hem 

mer nyttiga alternativ som mat.  

Informanterna berättade även en del saker de gör så som att erbjuda eleverna frukost, 

utomhuspedagogik, måltidsutvecklare och FaR. Ingen av dessa åtgärder gör skolorna att 

minska på övervikten och fetman bland eleverna, men indirekt kan det bli. De startade med 

det då många kom hungriga till skolan och tappade koncentrationen under skoldagen.  Att äta 

regelbundet och näringsrik mat är bra och sådant som kan minska risken att bli överviktig och 

fetma (13). Genom att alla elever på skolan får chansen att äta en god och näringsrik frukost 
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ökar även jämlikheten för eleverna. Alla har kanske inte råd eller möjlighet att äta lika bra 

frukost då tillexempel socioekonomisk status kan påverka (17). Indirekt kan frukosten 

påverka eleverna till att de lever mer hälsosamt och äter nyttigare. Utomhuspedagogiken är 

något skolan borde fortsätta med uppåt i åldrarna då de rör på sig mer när de är ute. Dock så 

är det endast förskoleklassen på skolan som har utomhuspedagogik. När det tas bort kan det 

tolkas som om att det bara är till för små barn och inget för de äldre eleverna. Jag anser att det 

skulle vara en bra åtgärd för skolor att låta eleverna vara ute mer och ha lektioner speciellt 

från förskolan upp till åk 6. Det finns mycket tror jag som lika gärna kan läras ut utomhus 

som inomhus och samtidigt få mer daglig fysisk aktivitet. 

Vidare forskning 
 

Eftersom det inte verkar vara ett stort problem med övervikt och fetma på skolorna enligt 

informanterna, utan snarare att de äter lite och tränar mer så att de väger mindre än vad de 

borde göra, så skulle jag vilja se en fortsättning på det spåret med att eleverna äter dåligt i 

skolan. För vidare forskning skulle jag vilja se mer om hur det ser ut för barn och unga om det 

snarare är ett problem med undervikt och att de får i sig för lite mat vilket kan leda till andra 

problem. I så fall vad kan skolor göra för att förebygga dessa problem.  

Slutsats 
 

Det är inget problem med övervikt på 4 av 5 skolor som har ingått i studien enligt 

informanterna själva. Ingen av informanterna berättade att de har gjort något specifik 

intervention för att förebygga övervikt och fetma. Det kan i sin tur bero på att det inte har 

varit något problem på de deltagande skolorna. Det verkar snarare vara problem att de äter lite 

i skolan och en informant berättade att hennes elever tränar mycket på fritiden. Men 

hälsoundersökningarna som skolsköterskorna gör är en del av det hälsofrämjande arbetet som 

skolan gör. Informanterna är överens om att skolan har ett ansvar i frågan och att samtliga i 

personalen bör ta sitt ansvar. Lika eniga är skolsköterskorna om att föräldrarna har det största 

ansvaret för att barnen inte ska bli överviktiga. Det finns saker som skolorna gör för eleverna 

men som i första hand inte är för att förebygga övervikt och fetma men som kan påverka 

eleverna till en mer hälsosam livsstil och det är till exempel utomhuspedagogik och att en 

skola serverar frukost. 
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Mitt namn är Frida och jag går nu min sista termin på hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle. Därför skriver jag nu min C-uppsats i folkhälsovetenskap. Mitt syfte med 

uppsatsen är att se vad skolor gör för att minska övervikt och fetma bland barn och unga.  

Genom att intervjua dig och andra viktiga personer vad som görs på din skola och vad ni har 

för upplevelser och intryck i vad som görs i frågan eller vad som inte görs i frågan om 

förebyggande insatser om övervikt och fetma. 

Det är helt frivilligt att delta i intervjun och du kan när som helst avbryta intervjun om du vill 

det. Med din tillåtelse kommer intervjun att spelas in med en diktafon för att underlätta 

bearbetningen av resultatet, men inspelningen kommer endast att användas för uppsatsen. Det 

är bara jag och eventuellt min handledare som kommer ta del av transkriberingen av intervjun.  

I uppsatsen kommer alla namn att vara fingerade, vilket innebär att ditt svar är fullständigt 

anonymt. Dina svar kommer alltså inte att kunna härledas.   

Om du har frågor eller funderingar kring ditt deltagande eller om uppsatsen, är du välkommen 

att kontakta mig eller min handledare.  

Med vänliga hälsningar  

Frida Elander 

Telefon: 0708 79 36 48 

Studentmail: hhp11fer@student.hig.se 

 

Gisela van der Ster 

Handledare  

giavar@hig.se  

 

mailto:giavar@hig.se


 

 

 

Bilaga 2 
 

Intervju frågor 

 Är övervikt och fetma ett problem på er skola? I så fall på vilket sätt? 

 Har övervikt och fetma minska/ökat? 

 Gör ni något på er skola för att hjälp personer som är överviktiga eller 

har fetma? 

 Gör ni något för att förebygga att barn inte ska bli överviktiga? 

 Har ni haft några speciella interventioner? 

 Barn som är överviktiga, hur mår de psykiskt? Andra problem också? 

Mobbad, svårt hemma, svårt i skolan? 

 Upplever du att överviktiga barn utmärker sig på något sätt? 

 Vilka i personalen är viktig i arbetet mot övervikt och fetma? 

 Behövs det göra något mer i frågan för att minska på övervikt och fetma? 

 Vilka är det som är överviktiga? 

 

 


