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Sammanfattning
Otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor hos barn är identifierade som två av
de fyra ledande riskfaktorerna för sjukdom och förtidig död bland de icke smittsamma
sjukdomarna. Trots det är det få barn som når upp till den rekommenderade nivån av 60
minuters aktivitet per dag samtidigt som andelen barn med övervikt ökar. Syftet var därför att
beskriva hur skolsköterskan kan främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn i
åldrarna 6–12 år. Studien genomfördes som en integrativ litteraturöversikt och resultatet
visade tre kategorier. Studien visade att skolsköterskan kunde främja fysisk aktivitet och
hälsosamma matvanor främst genom hälsosamtal men också genom tävlingsinterventioner.
Både ur ett folkhälsoperspektiv, samhällsekonomiskt perspektiv och för den enskilde
individen är det av stor vikt att tidigt ge barnen en förutsättning för fysisk aktivitet och
hälsosamma matvanor för att förebygga ohälsa i vuxen ålder. Ytterligare forskning kring vad
skolsköterskan kan göra för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor hos barn
efterfrågas.
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Abstract
Insufficient physical activity and unhealthy eating habits in children are identified as two of
the four leading risk factors for premature death among non-communicable diseases. Despite
the knowledge of these factors, few children reach the recommended level of 60 minutes of
activity per day, and the proportion of children with obesity increases. The purpose of the
study was therefore to investigate how school nurses can promote physical activity and
healthy eating habits in children between the ages of 6 and 12. The study was conducted as an
integrative review and the findings showed three categories. The study showed that school
nurses can promote physical activity and healthy eating habits primarily through health
dialogues but also through competition interventions. From a public health, socioeconomic
and individual perspective it is vital to provide children with preconditions for physical
activity and healthy eating habits at an early stage to prevent adult diseases. Further research
on what school nurses can do to promote physical activity and healthy eating habits is
necessary.
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Inledning
Otillräcklig fysisk aktivitet (Kohl et al., 2012) och ohälsosamma matvanor (Wigzell &
Sohlström, 2017) är ett växande folkhälsoproblem. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO)
är otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor hos barn identifierade som två av de
fyra ledande riskfaktorerna för sjukdom och förtidig död bland de icke smittsamma
sjukdomarna (WHO, 2017). Forskning visar att barnens fysiska aktivitetsnivå sjunker med
stigande ålder och att många barn inte når upp till den rekommenderade nivån av fysisk
aktivitet (Ishii, Shibata, Adachi, Nonoue & Oka, 2015; Pagels et al., 2014).
Rekommendationen för barn 5–17 år är att de ska vara måttligt till intensivt fysiskt aktiva
minst 60 minuter dagligen vilket många i nuläget inte når upp till (WHO, 2017). Samtidigt
beräknas en fjärdedel av pojkarna och en femtedel av flickorna i åldern 7–11 år vara
överviktiga i Sverige till följd av otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor
(NCD Risk Factor Collaboration, 2017; WHO, 2013). Eneroth och Björck (2015) menar att
för att förebygga övervikt och fetma är det av vikt att främja hälsosamma matvanor och fysisk
aktivitet hos barn. Det belyser vikten av att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i
en tidig ålder och skolsköterskan har där en viktig uppgift i att identifiera de som är
otillräckligt fysiskt aktiva och de med ohälsosamma matvanor. Litteraturstudien kommer
därför att fokusera på barn i åldern 6–12 år vilket motsvarar barn i låg- och mellanstadiet.

Bakgrund
Hälsa och hälsofrämjande för barn
Hälsofrämjande åtgärder är processer som möjliggör för människan att öka kontrollen och
förbättra sin hälsa för att nå fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (WHO,
2009). För att nå upp till detta måste individen ha en förmåga till att identifiera och
förverkliga sina ambitioner, tillgodose sina behov samt kunna anpassa sig till miljön. WHO
(2009) menar att hälsa därför inte ses som målet med att leva utan som en resurs för vardagen.
Fokus ligger inte på individens beteende utan på faktorer i samhället.
Barns hälsa är av grundläggande betydelse för en hälsosam utveckling (WHO, 1948). Det
finns både risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnets möjlighet till en god hälsa och
utveckling (Socialstyrelsen, 2016). Riskfaktorer ökar sannolikheten för att ett barn ska
drabbas av ohälsa medan skyddsfaktorer ökar möjligheten till en bra hälsa. Exempel på
skyddsfaktorer kan vara att ha en god fysik, utvecklade kognitiva och sociala egenskaper,
förmåga till impulskontroll samt att ha en bra och trygg anknytning till sina föräldrar och
vänner (Socialstyrelsen, 2016). Kostenius och Öhrling (2006) beskriver att barn tycker att det
är viktigt med goda relationer till andra för att de ska känna sig välmående. Delaktighet i en
gemenskap som ger stöd samt att känna att någon bryr sig och att ha någon att bry sig om
påverkar hälsan positivt och gör att barnen känner sig glada och trygga. Detta samspel kan
vara både med föräldrar och vänner men även med djur (Kostenius & Öhrling, 2006).
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Fysisk aktivitet
En fysiskt aktiv livsstil, där rörelse och motion är en del av vardagen, bidrar till positiva
effekter på hälsan (Hagströmer, 2016; Loprinzi, Cardinal, Loprinzi & Lee, 2012). Enligt
Hagströmer (2016) och Loprinzi et al. (2012) är vinsterna med fysisk aktivitet för barn och
unga många så som minskad risk för övervikt, minskad risk för benskörhet, förbättrad psykisk
hälsa, förbättrad kondition samt att riskerna för att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och
diabetes minskar. Donelly et al. (2016) beskriver även att barn som är fysiskt aktiva har
lättare att prestera bättre resultat i skolan.
I Sverige är rekommendationen för barn att de bör vara måttligt till intensivt fysiskt aktiva i
minst 60 minuter dagligen (Berg & Ekblom, 2017), vilket är samma rekommendation som
WHO fastslagit (WHO, 2017). Måttlig intensitet motsvarar en viss ökning av puls och
andning vilket kan uppnås vid till exempel dans eller en raskare promenad. Intensiv intensitet
innebär en markant ökning av puls och andning, vilket kan uppnås vid till exempel löpning
eller en snabb cykeltur. Berg och Ekblom (2017) skriver att barn även bör utföra
muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter minst tre gånger i veckan. Det kan ske som
en del i leken där barn springer, hoppar eller utövar bollsporter. Loprinzi et al. (2012) menar
att de motoriska färdigheterna som grundläggs tidigt i livet påverkar hälsan positivt. Det ger
även långsiktiga fördelar så som förbättrad hälsa som vuxen.
Barnen spenderar en stor del av sin vakna tid på skolan och det finns flera skolrelaterade
förutsättningar för fysisk aktivitet så som raster, idrottslektioner samt transport till och från
skolan (Loprinzi et al., 2012; Saint-Maurice, Bai, Vazou & Welk, 2018). Forskning kring
barn och fysisk aktivitet visar att pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor (Deng & Fredriksen,
2018; Griew, Page, Thomas, Hillsdon & Cooper, 2010; Ischii et al., 2015; Nyberg, 2017;
Pagel et al., 2014; Parrish, Okely, Batterham, Cliff & Magee, 2016; Saint-Maurice et al.,
2018). Både pojkar och flickor är mer fysiskt aktiva under vardagar jämfört med under helgen
(Griew et al., 2010; Ischii et al., 2015; Nyberg, 2017). Till viss del kan den högre fysiska
aktivitetsnivån under vardagar förklaras av att barnen då rör sig mer när de tar sig till och från
skolan samt är ute under rasterna (Ischii et al., 2015). Under skolans raster spenderar pojkarna
mer av sin fysiska aktivitetstid på måttlig och intensiv nivå jämfört med flickorna. Pagel et al.
(2014) har utöver könsskillnaden visat en stor skillnad i den fysiska aktivitetsnivån under
skoltiden mellan de yngre och äldre barnen. 93,3% av barnen i klass två nådde upp i de
rekommenderade 60 minuterna jämfört med 51% av barnen i femte klass.

Hälsosamma matvanor för barn
För att kunna växa och utvecklas behöver barn mycket näring vilket gör att de har ett större
energibehov än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt (Eneroth & Björck, 2015). För att få i
sig alla näringsämnen som kroppen behöver, utan ohälsosam viktökning, finns det inte plats
för så stor del näringsfattig mat i barnens intag. Med hjälp av nyckelhålsmärkningen, som
finns på livsmedel som jämfört med andra livsmedel av samma typ innehåller mindre eller
nyttigare fett samt mindre socker, kan hälsosammare livsmedel väljas (Eneroth & Björk,
2

2015). Regelbundna måltider, som frukost, lunch, middag och något bra mellanmål
däremellan, gör att hela kroppen fungerar bättre och minskar risken för småätande mellan
måltiderna (Livsmedelsverket, 2018). Genom att ta hjälp av tallriksmodellen kan barnet lära
sig hur en bra måltid ser ut. Tallriksmodellen visar innehållet i en måltid och proportionerna
mellan grönsaker och rotfrukter, potatis, pasta, ris eller liknande samt kött, fisk, kyckling, ägg
eller vegetariskt alternativ. Eneroth och Björk (2015) menar att vatten är en bra törstsläckare
och måltidsdryck.
Familjen har det grundläggande ansvaret för att ge barnet hälsosamma matvanor (Eneroth &
Björk, 2015). De flesta barn äter dock många av sina måltider utanför hemmet vilket gör att
matvanorna påverkas av andra. Skolan har stora möjligheter att främja en hälsosam livsstil
och hälsosamma matvanor för alla barn i skolan. Junisdottir et al. (2018) skriver att enligt
officiella riktlinjer och rekommendationer bör ungefär en tredjedel av barnets dagliga
energiintag komma från skollunchen. Bra skolmåltider i en trevlig miljö ger barnen goda
förutsättningar att få ett positivt förhållningssätt till mat. Fri skolmat är dock ingen
självklarhet (Ahlström, 2015). Förutom i Sverige är det bara i Finland och Estland som
skolbarnen erbjuds kostnadsfri skollunch oberoende av föräldrarnas inkomst. I många andra
länder har barnen med sig matsäck hemifrån eller köper skolmaten alternativt går till ett
närliggande snabbmatsställe (Ahlström, 2015).

Skolsköterskans hälsofrämjande funktion
Inom ramen för elevhälsan möter skolsköterskan barnen första gången då de börjar
förskoleklass vid sex års ålder (SFS 2010:800). Skolsköterskans huvuduppgift beskrivs som
att förbättra hälsan hos barn och deras familjer (Hoekstra, Young, Eley, Hawking & McNulty,
2016) genom främst hälsofrämjande, men också förebyggande och åtgärdande arbete (Rising
Holmström, Häggström & Kristiansen, 2015). Rising Holmström et al. (2015) menar att
hälsofrämjande arbete för skolsköterskan innebär att hjälpa barnen till självhjälp, för att
därigenom förebygga vad som annars skulle kunna bli ett problem. För att lyckas med ett
hälsofrämjande arbete krävs ett elevcentrerat arbetssätt där skolsköterskan genom sitt
professionella förhållningssätt etablerar en väl fungerande relation till barnen. Vidare menar
Rising Holmström et al. (2015) att skolsköterskan genom att inte komma med för mycket
pekpinnar utan istället visar respekt för barnen och deras åsikter skapar ett förtroende som gör
det lättare för barnen att vara delaktiga. Det ger dem också ett ökat självförtroende i att de är
kapabla att ta ansvar i frågor som rör deras hälsa.
Skolsköterskan kan bedriva främjandet av fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor både på
individ- och gruppnivå (Hoekstra et al., 2016; Reuterswärd & Hylander, 2017). Förutom de
planerade hälsobesöken hålls även öppen mottagning hos skolsköterskan och många barn ser
väntrummet utanför skolsköterskeexpeditionen som en trygghetszon dit de kan vända sig för
att sedan bli inbjudna till ett spontanbesök (Reuterswärd & Hylander, 2017). Samtal vid
spontanbesök under öppen mottagning hjälper skolsköterskan att bygga en välfungerande
relation till barnen.
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Genom hälsobesök och öppen mottagning träffar skolsköterskan de flesta barnen
(Reuterswärd & Hylander, 2017). Framförallt vid hälsobesöken men också vid
spontanbesöken kan skolsköterskan identifiera barnets hälsotillstånd. Hoekstra et al. (2016)
beskriver att utöver de individuella hälsobesöken håller skolsköterskan även i hälsoutbildning
i skolklasserna där utbildning kring betydelsen av fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor
samt hur de kan främjas ingår. För att främja fysisk aktivitet är skolsköterskan även delaktig i
frågor rörande skolans arbetsmiljö (Rising Holmström et al., 2015). Rising Holmström et al.
(2015) menar att vid planering av hur barnens skoldag ska se ut har skolsköterskan en
betydande uppgift att belysa den aktuella forskning som visar hur fysisk aktivitet kan främjas
under skoltiden. Det kan vara frågor som rör möjligheten till fysisk aktivitet under skoldagen,
där det måste vara tillräckligt långa raster schemalagda och finnas lämplig utrustning på
skolgården för att barnen exempelvis ska kunna spela fotboll (Parrish et al., 2016).

Teoretisk referensram
The Health Promotion Model (HPM) är en omvårdnadsteori utvecklad av den amerikanska
sjuksköterskan Nola J. Pender (Pender, Murdaugh & Parson, 2005). Modellen beskrevs första
gången år 1982 och har därefter utvecklats genom åren (Sakraida & Wilson, 2017). Som
grund för HPM ligger ett holistiskt omvårdnadsperspektiv, socialpsykologi och lärandeteori
(Pender et al., 2005). Modellen fokuserar på tre områden: individuella egenskaper och
erfarenheter, beteendespecifika kognitioner och påverkan samt beteendemässiga resultat
vilket ger en möjlighet att utforska de faktorer som påverkar individens motivation till ett
hälsosamt beteende. I HPM ses människan som en individ som försöker skapa livsvillkor med
möjlighet till att uttrycka sin unika hälsokapacitet och självmedvetet reflektera över sina
färdigheter. Individens tidigare beteende, påverkat av varje individs unika personlighetsdrag
och erfarenheter, har visat sig ha en stor påverkan på sannolikheten för beteendeförändring.
Pender et al. (2005) menar att sjuksköterskan har en stor möjlighet att påverka till
hälsoförändringar genom att hjälpa individen att fokusera på fördelarna en beteendeförändring
skulle ge. Upplevda fördelar stärker motivationen för ett förändrat beteende medan hinder
sänker motivationen.
En viktig bestämningsfaktor för förändring enligt HPM är self-efficacy (Pender et al., 2005),
vilket kan beskrivas som individens tilltro till sig själv att kunna utföra en handling eller ett
speciellt beteende i en särskild situation (Bandura, 2004). Individen upplever därför färre
hinder för förändring om den har en högre grad av self-efficacy. Pender et al. (2005)
framhåller även betydelsen av yttre påverkan från exempelvis familj, vänner eller hälso- och
sjukvårdspersonal vid en beteendeförändring. De som får tillräckligt med stöd och som själva
tror att de klarar att genomföra en förändring är också de individer som är mest motiverade till
ett hälsofrämjande beteende.
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Problemformulering
Otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor hos barn är identifierade som två av
de fyra ledande riskfaktorerna för sjukdom och förtidig död bland de icke smittsamma
sjukdomarna. Andelen barn med övervikt till följd av otillräcklig fysisk aktivitet och
ohälsosamma matvanor ökar och det är få barn i åldrarna 6–12 år som når upp till den
rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Skolsköterskan behöver därför
kunskap om hur fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor kan främjas.

Syfte
Syftet var att beskriva hur skolsköterskan kan främja fysisk aktivitet och hälsosamma
matvanor för barn i åldrarna 6–12 år.

Metod
Studien genomfördes som en integrativ litteraturöversikt enligt Whittemore och Knafl då
denna metod tillåter analys av både kvalitativ och kvantitativ forskning (Whittemore & Knafl,
2005). Kombinationen av dessa två forskningsmetoder förväntas leda till en djupare och mer
omfattande förståelse för det valda omvårdnadsproblemet. Metoden utgår från en systematisk
ansats i fem steg: problemformulering (syfte), litteratursökning, dataurval, dataanalys och
resultatpresentation (figur 1). Om de olika stegen följs ökar sannolikheten att studien
genomförs på ett korrekt sätt. De fem stegen enligt Whittemore och Knafl (2005)

Problemformulering
(syfte)

Litteratursökning

Dataurval

Dataanalys

Resultatpresentation

Figur 1. Litteraturöversikt enligt Whittemore och Knafl.

Litteratursökning
När problemformulering och syfte var klarlagt genomfördes en osystematisk litteratursökning
för att få en översikt av forskningsläget inom det valda ämnet. Genom provsökningar med
flera olika sökord identifierades de sökord som kunde leda fram till relevanta resultatartiklar.
Därefter genomfördes en genomgång av de olika ämnesområdena som databaserna är
katalogiserade i. Utifrån syftet valdes ämnesområdena Hälsovetenskap,
Idrottsvetenskap/Idrottsmedicin samt Vård och medicin. Under de olika ämnesområdena
valdes totalt sex databaser: Academic Search Elite, Cinahl, ERIC, PsycInfo, PubMed samt
SveMed+. Flertalet av dem fanns under alla ämnesområdena.
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Databassökningar gjordes initialt i Cinahl, PubMed och PsycInfo. Därefter gjordes
kompletterande databassökningar i Academic Search Elite, ERIC och SveMed+. I Academic
Search Elite användes Subject term [DE] för sökorden food habits, health promotion, physical
activity och school nursing. För att komplettera sökningen gjordes en fritextsökning med
sökorden food habits, health promotion, physical activity och school nurse. Sökorden child
nutrition, diet, food habits, health promotion, physical activity och school health nurse
användes som Subject heading [MH] i Cinahl. Som komplement gjordes fritextsökning med
sökorden diets, food habits, health promotion, physical activity och school nurses. I ERIC
användes Thesaurus [DE] för sökorden eating habits, health promotion, physical activity level
och school nurses. Sökningen kompletterades med en fritextsökning med sökorden diets,
health promotion, physical activity och school nurse. Sökorden diets, health promotion,
physical activity, och school nurses användes som Thesaurus i PsycInfo. Fritextsökning
gjordes med samma sökord som nyckelord. I PubMed användes Medical Subject Headings
(MeSH)-termerna diet, exercise, health promotion och school nursing. För att komplettera
sökningen gjordes fritextsökning med sökorden eating habits, health promotion, physical
activity och school nurse. Sökningen i SveMed+ gjordes med följande sökord som MeSHtermer; health promotion, physical activity, school health service och school nursing. MeSHtermen diet gav inga träffar i de olika kombinationerna utan användes endast i fritextsökning
tillsammans med sökorden health promotion, physical activity och school nursing. Sökorden
kombinerades på olika sätt med boolska operatoren ”AND” i de olika databaserna (bilaga 1).
Den systematiska litteratursökningen dokumenterades noggrant utifrån använda söktermer,
använd databas, inklusionskriterier samt när sökningen var gjord.
Inklusionskriterier var att studiedeltagarna skulle vara i åldrarna 6–12 år, att studierna var
publicerade mellan år 2010–2018, skrivna på engelska eller svenska och etiskt godkända. I
Cinahl, PsycInfo och SveMed+ var även ett inklusionskriterie att artiklarna skulle vara peer
reviewed. Åldrarna 6–12 år valdes då forskning visat att det kan vara grundläggande för barn
att tidigt främja fysisk aktivitet (Loprinzi et al., 2012) och hälsosamma matvanor (NCD Risk
Factor Collaboration, 2017). Artiklar publicerade mellan år 2010–2018 valdes då så aktuell
forskning som möjligt var önskvärd. Då artiklarna handlar om barn och deras fysiska aktivitet
och matvanor ansågs det vara av stor vikt att de var etiskt godkända för att värna om
autonomiprincipen (Northern Nurses´ Federation, 2003). Ett exklusionskriterie var titlar som
innefattade ordet tonåring. Då systematiska litteraturöversikter består av en sammanställning
av redan befintligt material exkluderades även de.

Dataurval
Sökresultaten resulterade i totalt 1469 träffar. Artiklarnas titel var avgörande för om
abstracten lästes, vilket resulterade 117 lästa abstract. Därefter valdes 21 artiklar ut som lästes
i sin helhet. Av dessa var det 12 som exkluderades då artiklarnas resultat inte besvarade
studiens syfte (figur 2). Ett flertal av abstracten och de utvalda artiklarna återfanns i flera
databaser (bilaga 2). Vid genomläsningen av de 21 artiklarna utfördes kedjesökningar utifrån
artiklars referenser för att täcka in hela det aktuella området (Whittemore & Knafl, 2005).
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Kedjesökningarna resulterade i sex artiklar som lästes i sin helhet varav två stycken
kvalitetsgranskades (figur 2). Totalt 11 artiklar valdes ut till kvalitetsgranskning.

Identifikation
Datainsamling september 2018
N=1469 titlar lästes
Screening
Academic Search Elite (287)
Cinahl (455)
ERIC (210)
PsycInfo (206)
Pubmed (215)
SveMed+ (96)

Kedjesökning

1352 artiklar
exkluderades efter läsning
av titlar
117 abstract lästes
21 artiklar lästes i sin
helhel

6 artiklar lästes i sin
helhet

9 artiklar vidare till
kvalitetsgranskning

2 artiklar vidare till
kvalitetsgranskning
11 artiklar
inkluderades i resultatet

Figur 2. Process över litteratursökning och datainsamling

Artiklarna som besvarade studiens syfte och problemformulering granskades utefter Statens
beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) mallar (SBU, 2017a) i den mån det
gick. De kvalitativa studierna var sju och granskades utifrån Mall för kvalitetsgranskning av
studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 2017b) och bedömdes
vara av medelhög eller hög kvalitet. Till de kvantitativa artiklarna användes Mall för
kvalitetsgranskning av observationsstudier (SBU, 2017c). De kvantitativa artiklarna var fyra
och bedömdes alla vara av begränsad evidensstyrka på grund av sin metod. Samtliga artiklar
var etiskt godkända. Ingen av de granskade artiklarna exkluderades efter
kvalitetsgranskningen.

Dataanalys
Dataanalysen delas in i fyra steg enligt Whittemore och Knafl (2005). I det första steget
bearbetades artiklarna och innehåll som motsvarade studiens problemformulering och syfte
sammanfattades och noterades från samtliga artiklar. I nästa steg kategoriserades den
sammanställda datan genom att först identifiera meningsbärande enheter för sedan göra en
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meningskondensering. I tredje steget färgkodades datan och subkategorier kunde hittas.
Analysen resulterade i tre kategorier. Fjärde steget i analysprocessen var att dra slutsatser och
verifiera data utifrån det som var sammanställt och abstrahera denna. I metodens femte och
sista steg presenteras det resultat som framkommit efter de fyra tidigare stegen i
arbetsprocessen (Whittemore & Knafl, 2005).

Etiska övervägande
De etiska kraven inom omvårdnadsforskning bygger på de etiska principerna i
Helsingforsdeklarationen och Förenta Nationernas (FN) deklaration om de mänskliga
rättigheterna (Northern Nurses´ Federation, 2003) och bygger på principen om autonomi,
principen om att göra gott, principen om att inte skada samt principen om rättvisa. Principen
om autonomi innefattar respekt för människans självbestämmanderätt och syftar både till att
skydda människans personlighet och kropp samt individens värdighet, integritet och
sårbarhet. Principen om att göra gott innebär att forskningen ska bidra med ny kunskap för att
främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande (Northern Nurses´
Federation, 2003). Principen om att inte skada innebär att forskningen inte får ha ohälsosam
effekt på de personer som deltar. Northern Nurses´ Federation (2003) skriver att alla individer
ska behandlas lika i möjligaste mån och forskaren ska värna om de svagaste grupperna så att
de inte utnyttjas i samhället enligt principen om rättvisa. De svagaste grupperna beskrivs som
människor med nedsatt eller begränsad förmåga till självbestämmande.
Enligt SBU (2017a) bör etiska och sociala aspekter i samband med formulering av
frågeställningarna i projektet identifieras och belysas. World Medical Association (WMA)
ställer krav på att samtycke, information, konfidentialitet och användande av insamlat
forskningsmaterial (WMA, 2013). Endast de artiklar som är godkända av en etisk kommitté
har använts i litteraturöversikten.
Studien beskriver hur skolsköterskan kan främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor
hos barn vilket skulle kunna leda till känslor av dåligt samvete hos både barn och föräldrar där
det föreligger otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma motvanor. Nyttan med studien
anses dock överskrida riskerna då studien endast består av publicerat material som är etiskt
godkänt samt att resultatet kan öka kunskapen om hur skolsköterskan kan främja fysisk
aktivitet och hälsosamma matvanor hos barn.
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Resultat
Resultatet presenteras i tre kategorier med tillhörande subkategorier: Interventioner för att
främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, Skolsköterskans upplevda hinder samt
Skolsköterskans förutsättningar.

Interventioner för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor
Under kategorin som beskriver vilka interventioner skolsköterskan använde sig av framkom
två subkategorier: Hälsosamtalet och Tävlingar.

Hälsosamtalet
I skolsköterskans arbete var hälsosamtalet en återkommande del i arbetet för att främja fysisk
aktivitet och hälsosamma matvanor (Golsäter, Fast, Bergman-Lind & Enskar, 2015; Golsäter,
Norlin, Nilsson & Enskär, 2016; Høstgaard Bonde, Bentsen & Lykke Hinhede, 2014). För att
möjliggöra en dialog under hälsosamtalet behövde skolsköterskan skapa en relation och ett
förtroende till barnet (Golsäter et al., 2015). Golsäter et al. (2015) och Høstgaard Bonde et al.
(2014) beskrev att detta förtroende kunde skapas på flera olika sätt som genom att
skolsköterskan visade sitt intresse och respekt för barnets olika kunskaper och tankar i
dialogen kring exempelvis fysisk aktivitet samt gav dem bekräftelse när en god vana
beskrevs. Den positiva bekräftelsen sporrade barnet till att bli mer fria och våga tala (Golsäter
et al., 2015). Steele et al. (2011) menade att genom att bygga en relation till barnet var det
också lättare att komma in på de svårare och mer känsloladdade ämnena som till exempel
frågor och problem relaterade till vikten.
Hälsosamtalet syftade till att samla information kring barnets fysiska aktivitetsnivå och
matvanor samt orsaker till varför barnet var otillräckligt fysiskt aktivt eller hade ohälsosamma
matvanor för att kunna skapa möjligheter till förändringar (Golsäter et al., 2015; Golsäter et
al., 2016). Skolsköterskan ledde samtalet framåt genom att använda både öppna (Golsäter et
al., 2015; Høstgaard Bonde et al., 2014) och slutna (Golsäter et al., 2015) frågor för att få en
helhetssyn av barnets dagliga fysiska aktivitetsnivå och matvanor. De öppna frågorna gav en
djupare förståelse då barnet gavs möjlighet att utveckla och reflektera över sina vanor samt
komma med egna frågor och funderingar kring vad de var oroliga över (Golsäter et al., 2015;
Golsäter et al., 2016; Høstgaard Bonde et al., 2014). För att hjälpa barnen att komma ihåg
saker formulerades vissa frågor som minnesledtrådar som ”Deltog du i skolans lopp?”
[Författarnas översättning] (Golsäter et al., 2015, s. 333). Under dialogen var det viktigt att
barnet förstod frågorna och varför fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor är viktigt samt
hur de är relaterade till varandra (Golsäter et al., 2015).
Under hälsosamtalet gav skolsköterskan både generell information om hälsovinsterna med
fysisk aktivitet (Golsäter et al., 2015) och hälsosamma matvanor (Golsäter et al., 2016) samt
riskerna med en stillasittande livsstil (Golsäter et al., 2015). Rådgivningen anpassades utifrån
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barnets behov (Golsäter et al., 2015; Golsäter et al., 2016). För att undvika försvarsattityder
från barnet under rådgivningen var det av betydelse att bekräfta för barnet att det går bra att ta
det lugnt efter att ha varit fysiskt aktiv (Golsäter et al., 2015) och inte försöka tvinga dem att
delta i aktiviteter de tyckte var ointressanta (Robbins, Talley, Wu & Wilbur, 2010). Robbins
et al. (2010) beskrev att kombinationen av att uppmuntras till att vara fysiskt aktiv
tillsammans med känslan av en frihet utan att någon ställde krav upplevdes som viktig.
Robbins et al. (2010) beskrev hur pojkar med övervikt menade att de gärna hade träffat en
skolsköterska regelbundet för att få stöd till livsstilsförändringar, antingen enskilt eller i
grupp. Många barn upplevde att det var genant att utföra fysiska aktiviteter som de inte riktigt
behärskade och därför i stället avstod från dem (Robbins et al., 2010). Skolsköterskan kunde i
samtalen ge barnet stöd till att våga prova på nya aktiviteter (Golsäter et al., 2015), själva eller
tillsammans med vänner som pojkarna kände sig bekväma med (Robbins et al., 2010).

Tävlingar
En viktig förutsättning för att kunna vara fysiskt aktiv under skoltiden var att det fanns
lämplig utrustning på skolgården (Robbins et al., 2010) och att fysisk aktivitet blev något
roligt som de kände att de ville göra. Ett sätt att öka den fysiska aktiviteten på ett roligt sätt
var att utforma olika interventioner som en tävling, gärna med en belöning i slutet (Miller
Lovell, 2018; Robbins et al., 2010).
Bastian, Maximova, McGavock och Veugelers (2015) och Vander Ploeg, McGavock,
Maximova och Veugelers (2014) påvisade att barn från svårare sociogeografiska områden
oftare var mindre fysiskt aktiva, mer stillasittande och hade ett högre body mass index (BMI)
än barn med bättre sociogeografiska förutsättningar. När tävlingsinterventioner med mer
omfattande insatser till de med sämre sociogeografiska förutsättningar genomfördes, sågs en
större förbättring hos de med det sämre utgångsläget än hos jämförelsegrupperna (Bastian et
al., 2015; Vander Ploeg et al., 2014). Stillasittandet minskade samtidigt som barnens fysiska
aktivitetsnivå ökade signifikant både under och efter skoltid (Vander Ploeg et al., 2014).
Bastian et al. (2015) visade att även under helgerna, då barnen tidigare varit som mest
inaktiva, sågs stora förändringar.
Tävlingarna kunde vara om vilken skolklass eller skola som gick flest steg mätt med
pedometer. (Bastian et al., 2015; Vander Ploeg et al., 2014). Under tävlingens gång
redovisades det veckovis skolans veckoblad vilken klass som vunnit den gångna veckan
(Bastian et al., 2015; Miller Lovell, 2018). Som belöning och motivation fick vinnarna ett pris
för sin insats, som något hälsosamt snacks (Bastian et al., 2015). Miller Lovell (2018) beskrev
en intervention där barnen fick samla poäng genom att förändra sina val till mer hälsosamma,
både inom mat och aktivitet. Frukt- och grönsaksintag, val av osötad dryck, deltagande i
fysisk aktivitet och minskning av skärmtid framför dator eller TV gav poäng som sedan
sammanställdes. Tucker och Lanningham-Foster (2015) visade att genom att under en
liknande intervention ta hjälp av sjuksköterskestudenter för att informera om interventionen,
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motivera barnen till att deltaga och göra hälsosamma val fick barnen stöd och uppmuntran av
en vuxen.

Skolsköterskans upplevda hinder
Under kategorin som beskriver skolsköterskans upplevda hinder framkom två subkategorier:
Tidsbrist och Svårigheter att nå fram till barnet och föräldrarna.
Tidsbrist
Många skolsköterskor upplevde en stor tidsbrist samt att de hade för många uppgifter och för
stort ansvar i förhållande till disponibel tid (Muckian et al., 2017; Steele et al., 2011). Det
fanns en önskan om att kunna förse barnen med den bästa omvårdnaden men på grund av
tidsbristen var det svårt (Muckian et al., 2017). Bristen på tid gjorde även att det var svårt att
hålla sig uppdaterad om ny kunskap (Steele et al., 2011). Det i sin tur ledde till en känsla av
begränsning i sin egen kompetens om att prata om de problem som otillräcklig fysisk aktivitet
och ohälsosamma matvanor kunde leda till (Steele et al., 2011) men också till att de råd och
den information som gavs inte alltid var baserad på rådande evidensbaserad kunskap
(Magnusson et al., 2012).

Svårigheter att nå fram till barnet och föräldrarna
Magnusson et al. (2012) och Steele et al. (2011) beskrev att språkförbistringar, kulturella
skillnader och en förändrad bild i media i synen på vad som är hälsosam mat och hur en
hälsosam kropp ser ut kunde göra det svårt att nå fram till barnet och föräldrarna. Föräldrarnas
kunskap, intresse och tid var faktorer som påverkade vilken mat som serverades hemma
(Golsäter et al., 2016; Høstgaard Bonde et al., 2014; Steele et al., 2011) samt i vilken mån
barnen hade möjlighet att delta i fysisk aktivitet (Høstgaard Bonde et al., 2014; Steele et al.,
2011). Høstgaard Bonde et al. (2014) och Steele et al. (2011) belyste svårigheten i att
informera och diskutera frågor kring fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och övervikt i de
familjer där skolsköterskan inte hade samma synsätt som barnet och föräldrarna men även i de
situationer då inte heller barnet och föräldrarna var överens. I dessa fall uppstod många
gånger dilemman mellan att respektera familjens rätt till självbestämmande och att fullfölja
sin professions uppdrag (Høstgaard Bonde et al., 2014). Steele et al. (2011) beskrev en rädsla
över hur föräldrar och barn skulle reagera vilket gjorde att skolsköterskan kände sig
begränsad i samtal kring känsliga ämnen: ”Jag kan prata hela dagen om vilket medicinskt
problem som helst men när det kommer till något så känsligt vill du inte att föräldrarna ’går
på’ dig” [författarnas översättning] (Steele et al., 2011, s.133). Steele et al. (2011) menade
också att egen övervikt var en begränsande faktor för skolsköterskan i samtalet med föräldrar
och barn kring frågor om fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.
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Skolsköterskans förutsättningar
Under kategorin som beskriver skolsköterskans förutsättningar framkom två subkategorier:
Tvärprofessionellt samarbete och Familjeinriktat samarbete.

Tvärprofessionellt samarbete
Utvärderingar av interventioner tydde på att skolsköterskan genom samarbete med andra
professioner kunde nå ut till många barn för att öka deras fysiska aktivitet och främja
hälsosamma matvanor (Bastian et al., 2015; Miller Lovell, 2018; Tucker & LanninghamFoster, 2015; Vander Ploeg et al., 2014). Skolsköterskans arbete var ofta begränsat både
tidsmässigt och resursmässigt (Muckian et al, 2017; Steele et al., 2011) men med
interventioner kunde många barn nås samtidigt (Miller Lovell, 2018). Muckian et al. (2017)
beskrev att många skolsköterskor samarbetade med andra professioner som lärare, dietister
eller personal inom kostservice för att arbeta hälsofrämjande. Samarbetet gjorde att de kunde
identifiera de elever med hälsobekymmer som kunde kopplas till otillräcklig fysisk aktivitet
och ohälsosamma matvanor och skolsköterskan kunde rikta sina insatser till de som bäst
behövde dem (Muckian et al., 2017; Steele et al., 2011). Golsäter et al. (2015) beskrev att
tillsammans med barnet kunde skolsköterskan sedan formulera en plan över hur barnet kunde
få en hälsosammare livsstil.

Familjeinriktat samarbete
För att barnen skulle få de bästa förutsättningarna till att genomföra och bibehålla
hälsosamma livsstilsförändringar var det av betydelse att även föräldrarna involverades
(Golsäter et al., 2015; Golsäter et al., 2016; Høstgaard Bonde et al., 2014; Robbins et al.,
2010) vilket skolsköterskorna försökte genom att stärka föräldrarna i sin föräldraroll
(Magnusson et al., 2011). Skolsköterskan gav föräldrarna råd i hur familjen kunde genomföra
livsstilsförändringar för en bättre hälsa (Magnusson et al., 2011). Barnen behövde
föräldrarnas hjälp för att kunna sätta gränser både gällande tillgång till sötsaker och för att
begränsa stillasittanden beteenden (Høstgaard Bonde et al., 2014). Høstgaard Bonde et al.
(2014) menade att otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor inte bara var
beroende på barnet och familjen utan möjligheten till en hälsosam livsstil behövde ges även i
samhället ”Det är riktigt att föräldrarna är ansvariga. Men det är inte rättvist att lägga över
allt ansvar på föräldrarna. Jag tycker att vi borde kolla på hur vi kan främja hälsa på
samhälls- och skolnivå.” [Författarnas översättning] (Høstgaard Bonde et al., 2014, s. 452).
Muckian et al. (2017) menade att skolsköterskorna upplevde att deras uppgift var att vara en
förebild, utbildare, teamdeltagare och förespråkare för en hälsosam livsstil.
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Diskussion
Metoddiskussion
Syftet med studien var att beskriva hur skolsköterskan kan främja fysisk aktivitet och
hälsosamma matvanor hos barn i åldrarna 6–12 år. Valet av integrativ litteraturöversikt enligt
Whittemore och Knafl (2005) ledde till att forskningsläget av det valda ämnet kunde utforskas
väl genom både kvalitativ och kvantitativ forskning. Metoden var enkel att följa med de fem
olika stegen tydligt beskrivna som vägledning. Då de olika stegen i metoden efterföljdes
ökade sannolikheten för att studien utförts på ett korrekt sätt, vilket medförde en hög validitet
och trovärdighet för det framkomna resultatet samtidigt som risken för felaktigheter i
datainsamling och dataanalys minimerades (Whittemore & Knafl, 2005).
Det fanns mycket skrivet om de olika sökorden var för sig men när dessa kombinerades för att
svara på syftet blev sökresultatet begränsat. Valen av sökord visade sig dock vara lämpliga
utifrån syftet då flertalet sökningar resulterade i dubbletter, vilket tyder på att sökorden täckte
in sökområdet. Tillförlitligheten i litteratursökningen ökades genom att sökningar gjordes
både med aktuell databas kontrollerade sökord och genom fritextsökning.
Samtliga titlar på de artiklar som framkom i sökningarna lästes. De titlar som inte motsvarade
syftet valdes bort vilket kan ha medfört att relevanta artiklar missats. I de fall då det var svårt
att utifrån artikelns titel avgöra om den kunde vara relevant eller ej lästes abstractet. Trots
begränsningar av barnens ålder i sökningarna visade det sig svårt att få med endast den
aktuella åldersgruppen och många av de artiklar som kom fram i sökningarna var skrivna om
äldre barn. Även i de artiklar som blev aktuella var barnen i den övre delen av studiens valda
åldersspann vilket kan ha gjort det svårare att dra slutsatser för barn i åldrarna 6–12 år. Det
fanns en medvetenhet kring att val av en annan åldersgrupp eller ett utökat åldersspann skulle
kunna påverka resultatet, dock valdes åldrarna 6–12 år då det i forskning framkommit att det
är här den största förändringen i fysiska aktivitetsvanor sker. Tidsintervallet 2010–2018
valdes för att generera så aktuell kunskap som möjligt inom ämnet. Med tanke på den
begränsade mängden träffar kunde tidsintervallet förslagsvis breddats till 2008–2018, försök
till utvidgad sökning gav dock inget nytt av relevans.
Olika granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar skulle användas enligt
Whittemore och Knafl (2005). Tillförlitligheten till bedömningen anses vara tillräcklig genom
att författarna tillsammans granskade artiklarna vilket öppnade upp för diskussion kring
använd metod och det resultat som framkommit. Urvalet av artiklar resulterade i övervägande
kvalitativa artiklar vilket ökade resultatets trovärdighet eftersom kvalitativa studier ger en
djupare förståelse. De kvantitativa artiklarna bedömdes vara av begränsad kvalité. Kvalitativa
studier med självrapporterade uppgifter kring fysisk aktivitetsnivå ger dock osäkra resultat då
det är svårt att vetenskapligt undersöka fysisk aktivitet (Nyberg, 2017). Med hjälp av de
objektiva mätmetoderna i de kvantitativa studierna är det dock möjligt att få ett tillförlitligt
mått på fysisk aktivitet, vilket gjorde att de kvantitativa studierna inte valdes bort. De
kvantitativa artiklarna bidrog även med idéer till interventioner.
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I resultatet användes artiklar från olika delar av världen då det inte fanns många studier
utförda i Europa. I artiklarna framkom dock att problemet med ökad övervikt till följd av
otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor var liknande mellan länderna, vilket
ökar sannolikheten att resultatet är applicerbart och således kan studien förankras i Sverige.
Vidare bedöms studiens resultat vara överförbart till en annan kontext som exempelvis
tonåringar.

Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen kommer att utgå ifrån de kategorier som framkommit i resultatet:
Interventioner för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, Skolsköterskans
upplevda hinder samt Skolsköterskans förutsättningar. De olika kategorierna kommer att
kopplas till Penders HPM som fokuserar på att utforska de faktorer som påverkar individens
motivation till hälsosamt beteende utifrån individuella egenskaper och erfarenheter,
beteendespecifika kognitioner och påverkan samt beteendemässiga resultat (Pender et al.,
2005). Kopplingar kommer även göras till skolsköterskans sex grundkompetenser
(Svensksjuksköterskeförening, 2016) för att ge stöd och främja elevens hälsa; personcentrerad
vård, samverkan i team, förbättringskunskap i kvalitetsutveckling, evidensbaserad vård samt
säker vård och informatik.

Interventioner för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor
Hälsosamtalet med barnet är en väsentlig del i skolsköterskan arbete för att främja fysisk
aktivitet och hälsosamma matvanor (Golsäter et al., 2015; Golsäter et al., 2016; Høstgaard
Bonde et al., 2014). Pender et al. (2005) belyser att sjuksköterskan har en stor möjlighet att
påverka till hälsofrämjande förändringar genom att informera om de hälsofördelar en
beteendeförändring ger. Svensk sjuksköterskeförening (2016) betonar att skolsköterskan
måste kunna ge barnet information och undervisning utifrån utvecklings- och kunskapsnivå
och förvissa sig om att barnet förstår informationen. Pender et al. (2005) hävdar att bästa
förutsättningarna till att klara av att genomföra hälsoförändringar ges barn om hänsyn tas till
deras personliga egenskaper och tidigare erfarenheter. Genom att skolsköterskan i sin
hälsodialog på ett respektfullt sätt samlar information om barnets tankar, kunskaper,
erfarenheter och tidigare beteenden kan barnets motivation till att vara fysiskt aktiv och att äta
hälsosam kost öka (Golsäter et al., 2015; Golsäter et al., 2016).
Golsäter et al. (2015) menar att förutsättningarna för att skolsköterskan ska kunna ha en
hälsofrämjande dialog med barnen är att en förtroendefull relation skapas vilket
överensstämmer med Rising Holmström et al. (2015) som skriver att skolsköterskan genom
att arbeta elevcentrerat kan etablera en välfungerande relation till barnen. Golsäter, Sidenvall,
Lingfors och Enskär (2010) belyser att barnen uttrycker att de vill känna sig förberedda och
informerade om syftet med hälsosamtalet för att det ska bli så bra som möjligt. På så sätt kan
de också vara mer delaktiga i dialogen och diskutera frågor kring sin hälsa som de själva
anser viktiga.
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Golsäter et al. (2015) och Høstgaard Bonde et al. (2014) beskriver att genom att
skolsköterskan visar sitt intresse och respekt för barnets olika kunskaper och tankar samt ger
positiv bekräftelse när en god vana beskrivs stärks förtroendet. Detta överensstämmer med
Pender et al. (2005) som menar att individens tilltro till sig själv är en viktig
bestämningsfaktor för att kunna utföra en handling eller ett speciellt beteende. Barnet vill
känna sig hälsosamt och uppfattas som hälsosam men menar samtidigt att det är
skolsköterskans uppgift att ta upp hälsoproblem som framkommer till diskussion (Golsäter et
al., 2010). Skolsköterskan måste vara uppmärksam på reaktioner som barnet uppvisar under
hälsosamtalet och anpassa sin rådgivning för att undvika att barnet känner sig kränkt eller
misslyckat (Golsäter et al., 2010). För att inte missbruka förtroendet barnet ger skolsköterskan
behöver diskussionen hållas konstruktiv (Golsäter et al., 2010) utan för mycket pekpinnar
(Rising Holmström et al., 2015).

Skolsköterskans upplevda hinder
I resultatet framkommer det att tidsbristen är en av skolsköterskans största hinder (Muckian et
al., 2017; Steele et al., 2011). Magnusson et al. (2012) beskriver att det leder till att
skolsköterskan inte hinner uppdatera sin kunskap vilket kan leda till att de råd och den
information som ges inte alltid är baserad på evidensbaserad kunskap. Enligt Svensk
sjuksköterskeförening (2016) ska skolsköterskan i sitt arbete använda de metoder som gör
störst nytta för barnet, är evidensbaserade och bygger på beprövad erfarenhet. Hoekstra et al.
(2016) menar att skolsköterskan skulle kunna erbjuda en bättre och mer hälsofrämjande
omvårdnad till barnen om de hade mer tid och resurser. Reuterswärd och Hylander (2016)
beskriver att det hälsofrämjande arbetet för att till exempel öka den fysiska aktiviteten och
hälsosamma matvanor tyvärr ofta kommer i andra hand då tiden oftast bara räcker till de mest
akuta åtgärderna.
Høstgaard Bonde et al. (2014) och Steele et al. (2011) belyser skolsköterskans svårigheter
med att nå fram till barnet och föräldrarna när de har olika syn på vad som är en hälsosam
kropp och vad som är hälsosam mat. En förutsättning för att skolsköterskan ska kunna ge en
personcentrerad omvårdnad och vård till barnet är att hänsyn tas till barnets unika behov samt
ser barnet och dess föräldrar som experter på sina upplevelser och vardag med respekt för
barnets önskemål, värderingar och behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det visar sig
ligga en stor utmaning i detta för skolsköterskan som ska respektera barnet och föräldrarnas
önskemål och värderingar men även fullfölja sin professions uppdrag i det hälsofrämjande
arbetet (Høstgaard Bonde et al., 2014). Pender et al. (2005) menar att om personen inte kan se
de fördelar ett förändrat beteende skulle ge, utan istället ser de hinder som ligger framför en
förändring, sänker det motivationen. Skolsköterskan behöver därför kunna identifiera och ge
stöd till barnet och föräldrarnas egna resurser för att kunna hantera sin situation och främja
hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).

15

Skolsköterskans förutsättningar
Det framkommer att samarbete på olika nivåer är en nödvändig faktor för att skolsköterskan
ska lyckas med det hälsofrämjande arbetet (Bastian et al., 2015; Miller Lovell, 2018; Tucker
& Lanningham-Foster, 2015; Vander Ploeg et al., 2014). Skolsköterskan ska bidra med
kunskap samt samverka för att skapa en miljö som tillåter öppen kommunikation och bygger
på ömsesidig respekt samt gemensamt beslutsfattande för att uppnå en god och säker vård
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Muckian et al. (2017) beskriver hur skolsköterskan
genom sitt samarbete med andra professioner som lärare, dietister och personal inom
kostservice arbetar hälsofrämjande. Barn tillbringar en stor del av sin tid på skolan vilket gör
den till en bra arena för att fånga upp de barn som har ett större behov av stöd för att kunna
utveckla en hälsosam livsstil (Socialstyrelsen, 2016). Muckian et al. (2017) och Steele et al.
(2011) visar att genom samarbetet kan de barn som är i störst behov av hälsoinsatser
identifieras och skolsköterskan kan rikta sina insatser till de som bäst behöver dem.
En förutsättning för att barnet ska vara fysiskt aktiv är att de befinner sig i en stimulerande
miljö (Robbins et al., 2010). Pagel et al. (2014) betonar att vid utformning och förändring av
skolgården behöver det därför planeras för att både pojkar och flickor ska finna skolgården
inbjudande till fysisk aktivitet. Pagel et al. (2014) visar att flickor är mer fysiskt aktiva när det
finns tillgång till skog eller grönområde i anslutning till skolgården medan det för pojkar är av
större vikt att det finns utrymme för bollsporter.
I likhet med vad Pender et al. (2005) menar ökar skolsköterskans förutsättningar att lyckas
med att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor om ett samarbete med barnets
föräldrar är möjligt (Golsäter et al., 2015; Golsäter et al., 2016; Høstgaard Bonde et al., 2014;
Robbins et al., 2010). Pender et al. (2005) menar att om barnet kan motiveras och stärkas
bidrar detta till positiva tankar och en ökad tilltro till sig själv vilket ger skolsköterskan en
förutsättning till att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

Konklusion
Studien visade att skolsköterskan kunde främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor
främst genom hälsosamtal men också genom att samarbeta med andra professioner för att
tidigt identifiera de som är i behov av extra stöd och insatser för att bibehålla en hälsosam
livsstil. Genom samarbete med andra professioner kunde skolsköterskan vara med och skapa
interventioner i form av tävlingar för att på så sätt uppmuntra till hälsosammare beteende på
ett roligare sätt. Det framkom dock en del hinder i skolsköterskans arbete för att främja fysisk
aktivitet och hälsosamma matvanor. Tidsbristen var det största hindret vilket ledde till att
mycket av det hälsofrämjande arbetet fick stå tillbaka för det mest akuta arbetet.
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Implikation
Det finns begränsad forskning kring vad skolsköterskan kan göra för att främja fysisk aktivitet
och hälsosamma matvanor hos barn. Därför efterfrågas fler kvalitativa studier med
skolsköterskor men även med barn för att hitta tänkbara åtgärder för att minska risken för
övervikt till följd av otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Både ur ett
folkhälsoperspektiv, samhällsekonomiskt perspektiv och för den enskilde individen är det av
stor vikt att tidigt ge barnen en förutsättning för fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för
att förebygga ohälsa i vuxen ålder.

Självständighetsdeklaration
Författare Jennie Larsson och författare Malin Malis har i lika stor omfattning bidragit till alla
delar av denna uppsats.

17

Referenser
*Resultatartikel
Ahlström, L. (2015). Mat i skolan ingen självklarhet i världen. Hämtad 5 oktober, 2018, från
https://kultursmakarna.se/2015/10/14/det-ater-barnen-i-skolorna/
Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. Health Education &
Behavior, 31(2), 143-164. https://doi.org/10.1177/1090198104263660
* Bastian, K. A., Maximova, K., McGavock, J. & Veugelers, P. (2015). Does school-based
health promotion affect physical activity on weekends? And, does it reach those
students most in need of health promotion? PLoS ONE, 10(10). Hämtad från
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4619216/
Berg, U. & Ekblom, Ö. (2017). Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn. I Fysisk
aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). Hämtad 11 september,
2018, från http://www.fyss.se/wpcontent/uploads/2017/09/Rekommendationer_om_fysisk_aktivitet_for_barn_och_ungdo
mar_FINAL_2016-12.pdf
Deng, W. H. & Fredriksen, P. M. (2018). Objectively assessed moderate-to-vigorous physical
activity levels among primary school children in Norway: the health oriented
pedagogical project (HOPP). Scandinavian Journal of Public Health, 46, 38-47.
https://doi.org/10.1177/1403494818771207
Donelly, J. E., Hillman, C. H., Castelli, D., Etnier, J. L., Lee, S., Tomporowski, P., … SzaboReed, A. N. (2016). Physical activity, fitness, cognitive function, and academic
achievement in children: a systematic review. Medicine and Science in Sports and
Exercise, 48(6), 1197-1222. https://dx.doi.org/10.1249/MSS.0000000000000901
Eneroth, H. & Björck, L. (2015). Bra livsmedelsval för barn 2–17 år -baserat på nordiska
näringsrekommendationer 2012. Hämtad 5 oktober, 2018, från
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2015/bralivsmedelsval-2-17-rapport-11-2015.pdf
Golsäter, M., Sidenvall, B., Lingfors, H. & Enskär, K. (2010). Pupils´ perspectives on
preventive health dialogues. British Journal of School Nursing, 5(1), 26-33.
https://doi.org/10.12968/bjsn.2010.5.1.46596
* Golsäter, M., Fast, A., Bergman-Lind, A. & Enskar, K. (2015). School nurses´ health
dialogues with pupils about physical activity. British Journal of School Nursing, 10(7),
330-336. https://doi.org/10.12968/bjsn.2015.10.7.330

* Golsäter, M., Norlin, Å., Nilsson, H. & Enskär, K. (2016). School nurses´ health dialogues
with pupils regarding food habits. Nordic Journal of Nursing Research, 36(3), 136-141.
http://doi.org/10.1177/0107408315611623
Griew, P., Page, A., Thomas, S., Hillsdon, M. & Cooper, A. R. (2010). The school effect on
children´s school time physical activity: The PEACH project. Preventive Medicine,
51(3), 282–286. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2010.06.009
Hagströmer, M. (2016). Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? I De aktiva
och de inaktiva. Hämtad 11 september, 2018, från Centrum för idrottsforskning:
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/De-aktiva-och-deinaktiva_komp.pdf
Hoekstra, B. A., Young, V. L., Eley, C. V., Hawking, M. K. D. & McNulty, C. A. M. (2016).
School nurses´ perspectives on the role of the school nurse in health education and
health promotion in England: a qualitative study. BMC Nursing, 15.
https://dx.doi.org/10.1186/s12912-016-0194-y
* Høstgaard Bonde, A., Bensten, P. & Lykke Hindhede, A. (2014). School nurses´
experiences with motivational interviewing for preventing childhood obesity. The
Journal of School Nursing, 30(6), 448-455. https://doi.org/10.1177/1059840514521240
Ischii, K., Shibata, A., Adachi, M., Nonoue, K. & Oka, K. (2015). Gender and grade
differences in objectively measured physical activity and sedentary behavior patterns
among Japanese children and adolescents: a cross-sectional study. BMC Public Health,
15(1254). https://doi.org/10.1186/s12889-015-2607-3
Junisdottir, R., Hörnell, A., Gunnarsdottir, I., Lagstrom, H., Waling, M., Olsson, C.,
…Olafsdottir, A. S. (2018). Composition of school meals in Sweden, Finland, and
Iceland: official guidelines and comparison with practice and availability. Journal of
School Health, 88(10), 744-753. https://doi.org/10.1111/josh.12683
Kohl, H. W., Craig, C. L., Lambert, E. V., Inoue, S., Alkandari, R. J., Leetongin, G. &
Kahlmeier, S. (2012). The pandemic of physical inactivity: global action for public
health. Lancet, 380, 294–305. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60898-8
Kostenius, C. & Öhrling, K. (2006). Schoolchildren from north sharing their lived experience
of health and well-being. International Journal of Qualitative Studies on Health and
Well-being, 1(4), 226-235. https://dx.doi.org/10.1080/17482620600747485
Livsmedelsverket. (2018). Barn och ungdomar 2–17 år. Hämtad 5 oktober, 2018, från
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barnoch-ungdomar/barn-2-18-ar

Loprinzi, P. D., Cardinal, B. J., Loprinzi, K. L. & Lee, H. (2012). Benefits and environmental
determinants of physical activity in children and adolescents. Obesity facts, 5, 597–610.
https://dx.doi.org/10.1159/000342684
* Magnusson, M. B., Kjellgren, K. I. & Winkvist, A. (2012). Enabling overweight children to
improve their food and exercise habits -school nurses´ counselling in multilingual
settings. Journal of Clinical Nursing, 21, 2452-2460. https://doi.org/10.1111/j.13652702.2012.04113.x
* Miller Lovell, C. (2018). 5-2-1-0 Activity and nutrition challenge for elementary students:
new, evidence-based, promising. The Journal of School Nursing, 34(2), 98-107.
http://doi.org/10.1177/1059840517689893
* Muckian, J., Snethen, J. & Buseh, A. (2017). School nurses´ experience and perception of
healthy eating school environments. Journal of Pediatric Nursing, 35, 10-15.
http://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2017.02.001
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). (2017). Worldwide trends in body-mass index,
underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416
population-based measurement studies in 128,9 million children, adolescents, and
adults. Lancet, 390(10113), 2627–2642. http://dx.doi.org/10.1016/S01406736(17)32129-3
Northern Nurses´ Federation. (2003). Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden.
Hämtad 27 september, 2018, från http://ssn-norden.dk/wpcontent/uploads/2016/01/SSNs-etiske-retningslinjer.pdf
Nyberg, G. (2017). Få unga rör sig för lite. I De aktiva och de inaktiva. Hämtad 11 september,
2018 från Centrum för idrottsforskning: https://centrumforidrottsforskning.se/wpcontent/uploads/2017/06/De-aktiva-och-de-inaktiva_komp.pdf
Pagels, P., Raustorp, A., Ponce De Leon, A., Mårtensson, F., Kylin, M. & Boldemann, C.
(2014). A repeated measurement study investigating the impact of school outdoor
environment upon physical activity across ages and seasons in Swedish second, fifth
and eighth graders. BMC Public Health, 14(803). https://doi.org/10.1186/1471-245814-803
Parrish, A-M., Okely, A. D., Batterham, M., Cliff, D. & Magee, C. (2016). PACE: A group
randomized controlled trial to increase children´s break-time playground physical
activity. Journal of Science and Medicine in Sport, 19, 413–418.
https://doi.org/10.1016/j.jsams.2015.04.017
Pender, J. N., Murdaugh, L. C. & Parsons, M. (2005). Health promotion in nursing practice
(5th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Reuterswärd, M. & Hylander, I. (2017). Shared responsibility: school nurses´ experience of
collaborating in school-based interprofessional teams. Scandinavian Journal of Caring
Sciences, 31(2), 253-262. https://dx.doi.org/10.1111/scs.12337
Rising Holmström, M., Häggström, M. & Kristiansen, L. (2015). Skolsköterskans
rolltransformering till den nya hälsofrämjande positionen. The transformation of the
school nurse´s role towards the new health-promoting position. Nordic Journal of
Nursing Research, 35(4), 210-217. https://dx.doi.org/10.1177/0107408315587860
* Robbins, L. B., Talley, H. C., Wu, T-Y. & Wilbur, J. (2010). Sixth-grade boys´ perceived
benefits of and barriers to physical activity and suggestions for increasing physical
activity. The Journal of School Nursing, 26(1), 65-77.
https://doi.org/10.1177/1059840509351020
Saint-Maurice, P. F., Bai, Y., Vazou, S. & Welk, G. (2018). Youth physical activity patterns
during school and out-of-school time. Children, 5(9).
https://doi.org/10.3390/children5090118
Sakraida, T. J. & Wilson, J. (2017). Health Promotion Model. In M. R. Alligood (Ed.)
Nursing Theorists and their work (9th ed., s. 323-338). Missouri: Elsevier.
SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 4 januari, 2018,
från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
Socialstyrelsen. (2016). Vägledning för elevhälsan. 3:e uppl. (Artikel nr 2016-11-4). Hämtad
från https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20394/2016-114.pdf
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (2017a). Utvärdering av metoder i hälsooch sjukvården och insatser i socialtjänsten. En handbok, 3:e uppl. Hämtad 27
september, 2018, från
https://www.sbu.se/contentassets/d12fd955318f4feab3709d7ebcc9a72b/sbushandbok.pd
f
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (2017b). Bilaga 5. Mall för
kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser.
Hämtad 27 september, 2018, från
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (2017c). Bilaga 3. Mall för
kvalitetsgranskning av observationsstudier. Hämtad 27 september, 2018, från
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_observationsstudier.pdf

* Steele, R. G., Wu, Y. P., Jensen, C. D., Pankey, S., Davis, A. M. & Aylward, B. S. (2011).
School nurses´ perceived barriers to discussing weight with children and their families:
a qualitative approach. American School Health Association, 81(3).
https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2010.00571.x
Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom
elevhälsans medicinska insats, EMI. Hämtad 5 oktober, 2018, från
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationersvensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningarpublikationer/kompetensbeskrivning.skolskoterska_2016_webb.pdf
* Tucker, S. & Lanningham-Foster, L. M. (2015). Nurse-led school-based child obesity
prevention. The Journal of School Nursing, 31(6), 450-466.
https://doi.org/10.1177/1059840515574002
* Vander Ploeg, K. A., McGavock, J., Maximova, K & Veugelers, P. J. (2014). School-based
health promotion and physical activity during and after school hours. Pediatrics, 133(2),
e371-e378. https://doi.org/10.1542/peds.2013-2383
Whittemore, R. & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. Journal of
Advanced Nursing, 52, 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x
Wigzell, O. & Sohlström, A. (2017). Ohälsosamma matvanor riskerar folkhälsan. Hämtad 3
oktober, 2018, från
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/debattartiklar/ohalsosammamatvanorriskerarfol
khalsan
World Health Organization (WHO). (1948). Official records of the world health organization
No. 2. Hämtad 3 oktober, 2018, från
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85573/official_record2_eng.pdf?sequen
ce=1
World Health Organization (WHO). (2009). Milestones in health promotion statements from
global conferences. Hämtad 3 oktober, 2018, från
http://www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_05022010.pdf
World Health Organization (WHO). (2013). Nutrition, physical activity and obesity Sweden.
Hämtad 3 oktober, 2018, från
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/243327/Sweden-WHO-CountryProfile.pdf
World Health Organization (WHO). (2017). Health promoting schools. An effective approach
to early action on noncommunicable disease risk factors. Hämtad 3 oktober, 2018, från
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255625/WHO-NMH-PND-17.3eng.pdf?sequence=1

World Medical Association (WMA). (2013). WMA declaration of Helsinki- ethical principles
for medical research involving human subjects. Hämtad 27 september, 2018, från
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-formedical-research-involving-human-subjects/

BILAGA A

Tabell 1: Sökordsöversikt
Sökord

Fysisk aktivitet

Hälsofrämjande

Academic
search
elite

Cinahl

Physical
activity
(Subject
terms)
Physical
activity
(fritext)

PsycInfo

PubMed

Physical
activity
(Subject
headings)
Physical
activity
(fritext)

Physical
activity
level
(Thesauru
s)
Physical
activity
(fritext)

Physical
activity
(Thesarau
s)
Physical
activity
(fritext)

Exercise
(MeSH)
Physical
activity
(fritext)

Physical
activity
(MeSH)
Physical
activity
(fritext)

Health
promotion
(Subject
terms)
Health
promotion
(fritext)

Health
promotion
(Subject
headings)
Health
promotion
(fritext)

Health
promotion
(Thesarau
s) Health
promotion
(fritext)

Health
promotion
(Thesarau
s)
Health
promotion
(fritext)

Health
promotion
(MeSH)
Health
promotion
(fritext)

Health
promotion
(MeSH)
Health
promotion
(fritext)

Food
habits
(Subject
terms)
Food
habits
(fritext)

Food
habits
(Subject
headings)
Diet
(Subject
headings)
Child
nutrition
(Subject
headings)
Food
habits
(fritext)
Diets
(fritext)

Eating
habits
(Thesarau
s)
Diets
(fritext)

Diets
(Thesarau
s)
Diets
(fritext)

Diet
(MeSH)
Eating
habits
(fritext)

Diet
(fritext)

School
nursing
(Subject
terms)
School
nurse
(fritext)

School
health
nursing
(Subject
heading)
School
nurse
(fritext)

School
nurses
(Thesauru
s)
School
nurse
(fritext)

School
nurses
(Thesauru
s)
School
nurses
(fritext)

School
nursing
(MeSH)
School
nurse
(fritext)

School
health
service,
school
nursing
(MeSH)
School
health
service,
school
nursing
(fritext)

Matvanor

Skolsköterska

SveMed+
ERIC

BILAGA B
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Health promotion AND School nurse.
Limits: 2010-2018, engelska. Peer
reviewed.
Food habits AND School nurse.
Limits: 2010-2018, engelska. Peer
reviewed.
MH ”physical activity” AND MH
”School health nursing”. Limits: 20102018, peer reviewed, engelska, age 612 years
MH “Health promotion” AND MH
”School health nursing”. Limits: 20102018, peer reviewed, engelska, age 612 years
MH ”food habits” AND MH “School
health nursing” . Limits: 2010-2018,
peer reviewed, engelska, age 6-12
years
MH ”diet” AND MH ”School health
nursing”. Limits: 2010-2018, peer
reviewed, engelska, age 6-12 years
MH “child nutrition” AND MH
“School health nursing”. Limits: 20102018, peer reviewed, engelska, age 612 years
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180913

Cinahl

180921

Cinahl

180921

Cinahl

180921

Cinahl

180921

ERIC

180921

ERIC

180921

ERIC

180921

ERIC

180921

ERIC

180921

ERIC

180914

PsycInfo

180914

PsycInfo

180914

PsycInfo

180914

PsycInfo

Physical activity AND school nurse.
Limits: 2010-2018, peer reviewed,
engelska, age 6-12 years
School nurse AND food habits. Limits:
2010-2018, peer reviewed, engelska,
age 6-12 years
School nurse AND diets. Limits: 20102018, peer reviewed, engelska, age 612 years
School nurse AND health promotion.
Limits: 2010-2018, peer reviewed,
engelska, age 6-12 years
DE “School nurses” AND DE
“Physical activity level”. Limits: 20102018, engelska, peer reviewed
DE “School nurses” AND DE “Eating
habits”. Limits: 2010-2018, engelska,
peer reviewed
DE “School nurses” AND DE “Health
promotion”. Limits: 2010-2018,
engelska, peer reviewed
Physical activity AND school nurse”.
Limits: 2010-2018, engelska, peer
reviewed
School nurses AND Health
promotion”. Limits: 2010-2018,
engelska, peer reviewed
School nurse AND diets. Limits: 20102018, engelska, peer reviewed
MAINSUBJECT.EXACT (”Physical
activity”) AND
MAINSUBJECT.EXACT(”School
nurses”. Limits: peer reviewed, after
2010, School Age (6-12 yrs), engelska
och svenska
MAINSUBJECT.EXACT (”diets”)
AND
MAINSUBJECT.EXACT(”School
nurses”. Limits: peer reviewed, after
2010, School Age (6-12 yrs), engelska
och svenska
MAINSUBJECT.EXACT (”School
nurses”) AND
MAINSUBJECT.EXACT(”Health
promotion”. Limits: peer reviewed,
after 2010, School Age (6-12 yrs),
engelska och svenska
Physical activity AND school nurses.
Limits: peer reviewed, after 2010,
School Age (6-12 yrs), engelska och
svenska

38

2(14*)

1 (10*)

0

6

0(2*)

0 (2*)

0

13

0(4*)

0 (4*)

0

107

10(17*)

0 (9*)

0

16

1(2*)

0 (4*)

0

13

0(4*)

0 (1*)

0

69

1(4*)

0 (2*)

0

29

1(8*)

0 (5*)

0

78

10(10*)

1 (3*)

0

5

0(2*)

0 (1*)

0

2

0(2*)

0 (2*)

0

1

0

0

0

5

2(1*)

0

0

67

6(4*)

1 (4*)

0
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180914

PsycInfo

180914

PsycInfo

180913

PubMed

180913

PubMed

180913

PubMed

180913

PubMed

180921

PubMed

180921

PubMed

180927

SveMed+

180927

SveMed+

180927

SveMed+

180927

SveMed+

180927

SveMed+

180927

SveMed+

180927

SveMed+

(School nurses) AND diets. Limits:
peer reviewed, after 2010, School Age
(6-12 yrs), engelska och svenska
School nurse AND health promotion.
Limits: peer reviewed, after 2010,
School Age (6-12 yrs), engelska och
svenska
(Exercise[MeSH Terms]) AND School
nursing [MeSH Terms].
Limits: 2010 och framåt, engelska och
svenska, child: 6–12 years.
(Diet[MeSH Terms]) AND School
nursing [MeSH Terms].
Limits: 2010 och framåt, engelska och
svenska, child: 6–12 years.
School nurse AND eating habits.
Limits: 2010 och framåt, engelska och
svenska, child: 6–12 years.
”Physical activity” AND ”School
nursing”. Limits: 2010 och framåt,
engelska och svenska, child: 6–12
years.
(School nursing[MeSH Terms]) AND
health promotion [MeSH Terms].
Limits: 2010–2018, engelska och
svenska, child: 6–12 years.
“School nurse” AND “health
promotion”. Limits: 2010–2018,
engelska och svenska, child: 6–12
years.
Exp: “School health” AND exp:”health
promotion”. Limits: 2010-2018, peer
review.
Exp:”School nursing”. Limits: 20102018, peer review.
Exp:”School health service” AND
Exp:”Physical activity”. Limits: 20102018, peer review.
Exp:”Health promotion” AND
Exp:”School nursing”. Limits: 20102018, peer review.
School nursing AND diet. Limits:
2010-2018, peer review.
School health service AND diet.
Limits: 2010-2018, peer review
School health service AND health
promotion. Limits: 2010-2018, peer
review.

20

1(1*)

0 (1*)

0

111

0(10*)

0 (5*)

0

11

0(3*)

0 (2*)

0

6

0(2*)

0 (2*)

0

44

1(2*)

0 (2*)

0

19

0(10*)

0 (7*)

0

96

2(15*)

0 (4*)

0

39

0(9*)

1 (5*)

1

20

4(2*)

0 (1*)

0

25

1(4*)

0 (1*)

0

2

0(1*)

0

0

25

1(0*)

0

0

0

0

0

0

3

2(0*)

0

0

21

0(3*)

0 (1*)

0
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Tabell 3: Artikelöversikt
Författare
Land, årtal

Titel

Syfte

Metod

Slutsats

Databas
Vetenskaplig
kvalitet

Bastian,
Maximova,
McGavock &
Veugelers

Does school-based health
promotion affect
physical activity on
weekends? And, does it
reach those students most
in need of health
promotion?

Att bestämma huruvida ett
skolbaserat hälsofrämjande
program påverkar barns fysiska
aktivitet på helgen och om
denna effekt varierar beroende
på socioekonomisk status.

Kvasiexperimentell före- och efter
design med en parallell, icke
likvärdig, jämförelsegrupp för att
testa studiens hypotes. 2009 och
2011 mättes skillnaden i fysisk
aktivitet med hjälp av pedometer
under sju dagar på femteklassare
från tio interventionsskolor i
svårare socioekonomiska områden
och på 20 jämförelseskolor.

Ojämlikheter i fysisk aktivitet
förvärrades utanför skolan. En
exponering för ett skolbaserat
hälsofrämjande program kunde
minska ojämlikheten i fysisk
aktivitet utanför skolan för barn
på i socioekonomiskt svårare
områden.

Kedjesökning

Efter att i hälsosamtalet ha
skapat sig en helhetsbild av hur
fysiskt aktiv eleven är använde
skolsköterskan sig av olika
strategier för att främja och
stärka elevens positiva
livsstilsbeteenden. Det var

Cinahl

Kanada, 2015

Begränsad
evidensstyrka

Interventionsskolorna deltog i The
Alberta Project Promoting active
Living and healthy Eating in
Schools (APPLE Schools) baserat
på tillvägagångssättet ”gör det
hälsosamma valet det lätta valet”.
Data analyserades med hjälp av ett
dataprogram. Bortfall redovisat.
Golsäter, Fast,
Bergman-Lind &
Enskar
Sverige, 2015

School nurses´ health
dialogues with pupils
about physical activity

Att utforska skolsköterskors
hälsosamtal med elever
angående fysisk aktivitet.

Beskrivande, explorativ kvalitativ
design baserad på
videoinspelningar av ordinarie
hälsobesök. 15 skolsköterskor som
tillsammans valde ut 24 hälsobesök
innehållande hälsosamtal med åtta
elever i varje åldersgrupp; 10, 14

Hög kvalitet

BILAGA C

Golsäter, Norlin,
Nilsson & Enskär

Danmark, 2014

viktigt att skolsköterskan
bemötte eleven utifrån situation
för att lyckas med en god dialog
kring fysisk aktivitet.

School nurses´ health
dialogues with pupils
regarding food habits

Att beskriva innehållet i
skolsköterskans hälsosamtal
med elever angående matvanor

Beskrivande, explorativ kvalitativ
design baserad på
videoinspelningar av ordinarie
hälsobesök. 15 skolsköterskor som
tillsammans valde ut 24 hälsobesök
innehållande hälsosamtal med åtta
elever i varje åldersgrupp; 10, 14
och 16 år. Lika många flickor som
pojkar. Induktiv, kvalitativ
innehållsanalys. Inget bortfall.

Det fanns ett varierande antal
faktorer som påverkade elevens
matvanor där ett samarbete
mellan familj och skola kunde
öka möjligheten att främja
hälsa. Hälsosamtalet kunde vara
en utgångspunkt i detta
samarbete.

Cinahl

School nurses´
experiences with
motivational
interviewing for
preventing childhood
obesity

Att utforska hur skolsköterskan
tillämpade och upplevde
motiverande samtal i
rådgivningssessioner med
överviktiga (ej barn med fetma)
barn och deras föräldrar i daglig
praktik.

Kvalitativ studie med
semistrukturerade djupintervjuer
med 12 skolsköterskor som
ljudinspelades. Analysen
genomfördes i flera steg; först
valdes en teori om motiverande
samtal som ramverk. Därefter
arbetade författarna tillsammans
och tog fram nyckelord utifrån
teorin som användes vid kodningen
av materialet. Datan delades sedan
in i meningskondensationer,
kategorier och tolkningar för att
slutligenen formuleras i
huvudteman.

Motiverande samtal integrerat
med tidigare inlärda metoder
användes ofta som en teknik i
rådgivningen för att förebygga
barnfetma. Motiverande samtal
var förknippat med en del etiska
dilemman då föräldrarna inte
såg de problem skolsköterskan
identifierade samt när barnet
och föräldrarna var i olika
stadier av motivation för att
genomföra
beteendeförändringar.

Cinahl

Sverige, 2016

Høstgaard Bonde,
Berntsen & Lykke
Hindhede

och 16 år. Lika många flickor som
pojkar. Induktiv, kvalitativ
innehållsanalys. Inget bortfall.

Hög kvalitet

Hög kvalitet
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Lovell Miller
USA, 2018

Magnusson,
Kjellgren &
Winkvist
Sverige, 2012

5-2-1-0 activity and
nutrition challenge for
elementary students:
New, evidence-based,
promising

Att exponera många studenter
för en hälsosam livsstil genom
att få dem att öva på
hälsosamma beteenden genom
en 5-2-1-0-baserad aktivitetoch nutritionsutmaning utan för
stor börda för skolsköterskan
eller lärarna.

Interventionsstudie där
skolsköterskan utvecklade och
implementerade en två veckors lång
aktivitets- och nutritionstävling
grundat på det evidensbaserade 5-21-0 initiativet för att förebygga och
bekämpa barnfetma. Tävling
infördes på två skolor där hon var
skolsköterska, skola A (n= 200)
från förskola (fyra års ålder) årskurs två, skola B (n=157) årskurs
tre-fem. Mätning av parametrar
innan, under och efter
interventionen. Bortfall redovisat.

Resultatet från interventionen
visade att skolsköterskan och
lärarna kunde nå många elever
med en liten ansträngning.

Cinahl

Enabling overweight
children to improve their
food and exercise habits
– school nurses´
counselling in
multilingual settings

Att analysera skolsköterskors
rådgivning av överviktiga barn
och barn med fetma i miljöer
med många invandrare,
fokuserat på innehållet i
rådgivningen gällande mat och
fysisk aktivitet

Kvalitativ, explorativ design där 22
rådgivningssamtal mellan åtta
skolsköterskor och 20 överviktiga
barn var ljudinspelade mellan
januari 2005-juni 2007. Data
samlades tills datamättnad rådde.
Ljudinspelningar transkriberades
och lästes igenom upprepade
gånger för att sedan importeras i ett
dataprogram för kvalitativ
forskning. Meningsenheter
identifierades och lästes upprepade
gånger för att sedan kondenseras
och kodas. Koderna delades in i
subkategorier. Slutligen
identifierades teman. Inget bortfall.

Mindre adekvata förmågor i att
möjliggöra resurser hos barn
och deras föräldrar
observerades. Genom förbättrad
nutritionskunskap hos
skolsköterskan och ett ökat
samarbete med andra
professioner skulle hon kunna
öka familjernas möjligheter till
att bättre använda sina resurser.

Cinahl

Begränsad
kvalitet

Medelhög kvalitet
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Muckian, Snethen
& Buseh
USA, 2017

Robbins, Talley,
Wu & Wilbur
USA, 2010

School nurses´
experiences and
perceptions of healthy
eating school
environments

Att utforska och beskriva
skolsköterskans uppfattning av
deras roll i att främja ökat fruktoch grönsaksintag i skolan samt
att utforska skolsköterskors
kunskap, erfarenheter och/eller
uppfattningar om ”farm till
skolprogrammet” för att främja
frukt- och
grönsakskonsumtionen i skolan.

Kvalitativa fokusgrupper, totalt fem
grupper med tre deltagare i varje
grupp. Fokusgrupperna
genomfördes via Skype eller
telefonkonferens och spelades in
digitalt och transkriberades
ordagrant av första författaren.
Därefter lästes och kodades
materialet individuellt av två av
författarna. Efter det diskuterades
kodningen gemensamt och
sammanställdes. Slutligen skapades
teman och subteman utifrån den
gemensamma kodningen. Inget
bortfall.

Skolsköterskan hade en stor roll
i att främja frukt- och
grönsakskonsumtionen och
hälsosamma förändringar vilket
kan fortsätta genom ett aktivt
deltagande i ”farm till
skolprogram”. Tid och
budgetbegränsningar gjorde det
dock svårt för skolsköterskorna
att vara aktiv i liknande
skolprogram.

Cinahl

Sixth-grade boys´
perceived benefits of and
barriers to physical
activity and suggestions
for increasing physical
activity

Att utforska upplevda fördelar,
barriärer, upplevd självförmåga,
nöjes- eller aktivitetspreferenser
och situations- eller
miljöinfluenser relaterat till
fysisk aktivitet hos pojkar i
årskurs sex

Kvalitativa fokusgrupper med semistrukturerat intervjuformat, sju
grupper (n=40) med pojkar i
årskurs sex. Fokusgrupperna
ljudinspelades och en forskare satt
precis utanför cirkeln och tog
detaljerade fältanteckningar under
sessionerna. Dataanalysen började
med en debriefing direkt efter varje
session. Ljudfilerna transkriberades
sedan av en som inte var med i
forskningsteamet. Materialet
kodades därefter initialt utifrån den
teoretiska referensramens
kategorier. I nästa steg markerades
intressanta fraser och meningar som
därefter kodades på nytt. Det

Ett flertal fördelar och hinder
förknippat med fysisk aktivitet
identifierades. För att öka
medvetenheten om behovet av
effektiva skolprogram kunde
skolsköterskan samarbeta med
rektorn, lärarna och
skolledningen.

Cinahl

Medelhög kvalitet

Medelhög kvalitet
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transkriberade materialet
importerades även till ett
datorprogram som kodade
transkriptet. Slutligen jämfördes
den manuella kodningen med
datorprogrammets kodning och
diskuterades tills forskningsteamet
var överens.
Steele, Wu,
Jensen, Pankey,
Davis & Aylward

Att genom fokusgrupps metodik
analysera skolsköterskors
upplevda hinder för att hantera
viktrelaterade hälsoproblem
med barn och deras familjer.

Kvalitativ studie där 22
skolsköterskor deltog uppdelade i
sju fokusgrupper med öppna frågor.
Fokusgrupperna videoinspelades
och/eller ljudinspelades för senare
transkription. Materialet kodades
och teman skapades genom en
iterativ process. När alla teman
identifierats skapades ett
kodningssystem och
fokusgruppernas transskript
kodades genom ett dataprogram.
Resultatet diskuterades tills
konsensus i gruppen nåddes. Inget
bortfall.

Skolsköterskan upplevde flera
hinder som brist på kunskap, tid
och resurser men även tidigare
negativa erfarenheter, brist på
motivation hos barnet och
familjen, svårighet att skapa
kontakt med barnet och rädslan
för familjens reaktion, vilket
påverkade deras vilja och
förmåga att hantera
viktrelaterade hälsoproblem hos
barn.

Cinahl

USA, 2011

School nurses´perceived
barriers to discussing
weight with children and
their families: A
qualitative approach.

Tucker &
Lannigham-Foster

Nurse-led school-based
child obesity prevention

Att undersöka ett förfinat
hälsokommunikationsprogram
för fjärde-och femteklassare
levererat av en skolsköterska
med förstärkning på plats av

Interventionsstudie på två skolor.
På skola A från september till april,
skola B från januari till april. Totalt
72 barn deltog, 50 från skola A och
22 från skola B.
Skolsköterskestudenter deltog i
interventionen, som en del i

Interventionen ledde till ökad
fysisk aktivitet och förbättrade
matvanor hos barnen på bägge
skolorna.

Cinahl

USA, 2015

Medelhög kvalitet

Begränsad
kvalitet
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Vander Ploeg,
McGavock,
Maximova &
Veugelers
Kanada, 2014

School-based health
promotion and physical
activity during and after
school hours

sjuksköterskestudenter under
slutet av sin utbildning

utbildningen, för att motivera och
stödja eleverna till hälsosamma
förändringar. Barnen använde
pedometer under fem till sju dagar
vid interventionens start och slut.
Uppgifter om BMI, hälsovanor och
fysisk aktivitet samlades också in.
Analys gjordes genom
datorprogram. Bortfall redovisat.

Att undersöka förändringar i
fysisk aktivitet under och efter
skoltid bland elever som deltog i
en omfattande
skolhälsovårdsintervention i
Edmonton, Alberta, Kanada
under en två års period.

Kvasiexperimentell före- och efter
design med en parallell, icke
likvärdig, jämförelsegrupp för att
testa studiens hypotes. 2009 och
2011 mättes skillnaden i fysisk
aktivitet med hjälp av pedometer
under sju dagar på femteklassare
från tio interventionsskolor i
svårare socioekonomiska områden
och på 20 jämförelseskolor.
Interventionsskolorna deltog i The
Alberta Project Promoting active
Living and healthy Eating in
Schools (APPLE Schools) baserat
på tillvägagångssättet ”gör det
hälsosamma valet det lätta valet”.
Data analyserades med hjälp av ett
dataprogram. Bortfall redovisat.

APPLE-skolprogrammet gav en
signifikant ökning av fysisk
aktivitet hos barn, särskilt
utanför skoltiden.

Kedjesökning
Begränsad
kvalitet

Malin Malis

Jennie Larsson
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