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Sammanfattning 
 
 

Övervikt och fetma bland barn är ett stort problem i samhället. Allt fler barn lider av övervikt 

och fetma. Det viktigt att identifiera övervikt och fetma i tidig ålder då de är en stor risk att 

barnen även kommer att lida av övervikt eller fetma i vuxen ålder. Övervikt och fetma kan 

leda till olika begräsningar hos individen och även en ökad risk att drabbas av viktrelaterade 

sjukdomar. Dessa viktrelaterade sjukdomar innebär ökade kostnader för samhället. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur skolsköterskor arbetar förebyggande mot övervikt och fetma 

i skolan. För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar tillämpats; Vilka faktorer 

bidrar till övervikt och fetma hos barn? Vad finns det för förebyggande insatser kring övervikt 

och fetma i skolan?  Hur arbetar skolan med att få föräldrar delaktiga i det förebyggande 

arbetet mot övervikt och fetma hos barn?  För att samla in data har en kvalitativ 

forskningsmetod med semistrukturerad intervjuguide används som verktyg. 

Intervjupersonerna är fyra stycken skolsköterskor på olika skolor i södra Sverige. Resultatet 

visade att skolsköterskorna på de olika skolorna arbetade förebyggande mot övervikt och 

fetma. De hade många likheter i det förebyggande arbetet. Några av deras metoder som de 

tillämpade var hälsosamtal, viktkontroller och samarbete med övrig skolpersonal. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nyckelord: Övervikt, fetma, barn, skolsköterska, hälsofrämjande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 

 

Obesity and obesity among children is a major problem in society. More and more children 

are suffering from obesity and obesity. It is important to identify obesity and obesity at an 

early age as they are a high risk that children will also suffer from obesity or obesity in 

adulthood. Overweight and obesity can lead to various limitations in the individual and also 

an increased risk of suffering from weight-related diseases. These weight-related illnesses 

entail increased costs for society. The purpose of this study is to investigate how school 

nurses work to prevent obesity and obesity in school. To answer the purpose of the study, the 

following questions have been applied; What factors contribute to obesity and obesity in 

children? What are some preventative measures for obesity and obesity in school? How does 

the school work to get parents involved in the prevention of obesity and obesity in children? 

To collect data, a qualitative research method with semi-structured interview guide has been 

used as a tool. The interviewees are four school nurses at different schools in southern 

Sweden. The result showed that the school nurses at the various schools worked preventively 

against obesity and obesity. They had many similarities in preventive work. Some of their 

methods used were health conversations, weight checks and collaboration with other school 

staff. 
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1.Inledning  

 
Övervikt och fetma bland barn är ett stort problem i samhället. Allt fler barn lider av övervikt 

och fetma. Enligt Jansson och Danielsson (2003) har utvecklingen av övervikt hos barn ökat 

kraftigt de senaste 20 åren. I Sverige har 5 % barn och ungdomar utvecklat fetma och 20 % av 

Sveriges barn och ungdomar har utvecklat övervikt (Lissner, Sohlström, Sundblom & 

Sjöberg, 2010).  Enligt Rasmussen, Eriksson, Bokedal och Schäfer – Elinder (2004) är det 

viktigt att identifiera övervikt och fetma i tidig ålder då de är en stor risk att barnen även 

kommer att lida av övervikt eller fetma i vuxen ålder. Övervikt och fetma kan leda till olika 

begräsningar hos individen och även en ökad risk att drabbas av viktrelaterade sjukdomar. 

Dessa viktrelaterade sjukdomar innebär ökade kostnader för samhället då de bidrar till ökade 

sjukvårdsresurser och sjukskrivningar (Rasmussen et al, 2004). Fetma kan även bidra till en 

försämrad livskvaliteten och kopplas ofta samman med olika psykiska besvär som till 

exempel depression (Andrén & Bjurman, 2008). Vägen till och från skolan och 

fritidsaktiviteter är viktiga tillfällen till utevistelse och fysisk aktivitet, men 

samhällsutvecklingen har inneburit att färre barn och ungdomar går eller cyklar till skolan och 

att bilskjutsandet har ökat (Jansson & Danielsson, 2003). Socialstyrelsen (2009) menar att 

effekterna av fetma gör att folket blir allt mer stillasittande och de lättare fysiska aktiviteter 

som tidigare var något fler utförde, är numera sällsynta. Det kan handla om att cykla och gå, 

vidare menar socialstyrelsen att dagens arbeten är mer stillasittande, vilket också gör att 

sjukskrivningar ökar. Ur ett samhällsperspektiv ger god hälsa en ökad sysselsättning, fler 

produktiva år och högre produktivitet i näringslivet.  

 

Barnfetma är relaterad till negativa konsekvenser för hälsan och tenderar också att bestå i 

vuxen ålder. Eftersom förekomsten av barnfetma, trots en stabiliserande trend, idag är högre 

än någonsin, bör förebyggande insatser för barn ha högsta prioritet (Eiben & Magnusson, 

2013). I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2016) står det som kunskapsmål att eleverna 

skall ha kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljö. Att skolan är en del 

av arbetet mot övervikt och fetma är givet eftersom barnen tillbringar en stor del av sin dag i 

skolmiljö. Jag kommer i min studie undersöka, med hjälp av intervjuer på skolsköterskor, hur 

skolan arbetar med förebyggande arbete kring övervikt och fetma bland skolbarn.  

 



1.2 Definition 
Fetma och övervikt kan mätas och definieras på olika sätt. Det vanligaste sättet att definiera 

övervikt och fetma är med hjälp av BMI. BMI står för Body Mass Index och räknas ut genom 

att dela en persons vikt på dess längd i kvadrat. WHO definition på övervikt är ett BMI över 

25 och definition på fetma är ett BMI över 30 (WHO, 2016., Ericson & Ericson, 2012).  

  

Det finns ett särskilt system för uträkning av BMI hos barn, eftersom barn växer så olika. 

Förutom barnets längd och vikt så måste även deras ålder och kön tas med i beräkningen. 

Detta system heter iso-BMI (WHO,2016., Danielsson,2013). Under barns uppväxt så 

förändras deras BMI naturligt därför går det inte att använda samma gränsvärde för alla barn. 

För att avgöra om ett barn har övervikt eller fetma behövs det även tas hänsyn till barnets 

tillväxtkurva. Tillväxtkurvan visar längden och vikten i förhållande till varandra och är ett 

verktyg där längd och vikt kan följas under en längre tid. Skulle vikten avvika från barnens 

egna tillväxtkurva i kombination iso-BMI ökar skall detta hållas under uppsikt. Dessa 

verktyg, ISO-BMI och tillväxtkurvan är viktiga verktyg som skolsköterskan använder sig av 

vid upptäckt av övervikt och fetma hos barn (WHO,2016., Danielsson, 2013).  

 

Nowicka och Flodmark (2006) betonar att övervikt i sig inte behöver vara farligt, men att det 

innebär en ökad risk för att uppnå en kroppsvikt som motsvarar fetma och det är denna nivå 

av övervikt som innebär en risk för individens hälsa. Även Jansson och Danielsson (2003) 

betonar också att det är fetman som är det allvarliga tillståndet och betraktas som en sjukdom. 

De betonar också att övervikt innebär en risk för fetma men att det inte är en sjukdom i sig.  

 

1.3 Bakgrund 
 

1.3.1 Orsaker till övervikt och fetma hos barn 

Det finns många orsaker till att barn utvecklar övervikt och fetma, de främsta orsakerna är 

dåliga matvanor, brist på fysisk aktivitet och en stillasittande fritid (FYSS, 2016). 

Barns kostvanor kan påverka vikten negativt, det kan till exempel handla om portionsstorlek, 

oregelbundna måltider, stora intag av söta och/eller feta livsmedel och även ett för litet intag 

av frukt och grönsaker. Detta kan på längre sikt leda till övervikt och fetma hos barn (Forsell, 

Melin, Laffrensen, Bengtsson, Ek & Nowicka, 2010). Även Dehgan, Akhtar – Danesh & 

Merchant (2005) menar att övervikt och fetma hos barn är en ökning av kalori och fettintag. 

Vidare menar det att överdrivet sockerintag, till exempel läskedrycker, ökad portionsstorlek 



och stadig minskning av fysisk aktivitet har stor inverkan på att det stigande graden av fetma 

har ökat i hela världen. Enligt FYSS (2016) behöver barn utöva fysisk aktivitet i minst 60 

minuter varje dag.  Den stillasittande livsstilen påverkar alla åldrar. I dagens samhälle gör vi 

av med mindre energi än tidigare genom att stillasittande fritidsintressen är allt vanligare som 

tv – och dataspel. För att få tid över till fysisk aktivitet bör skärmtiden inte överstiga två 

timmar per dag. En annan bidragande orsak till stillasittande livsstil är att det blir vanligt att 

åka bil istället för att cykla eller promenera (Socialstyrelsens folkhälsorapport, 2009).  

 

När det kommer till barn och barnfetma så har föräldrarnas engagemang till att laga näringsrik 

och bra mat en del i barns utveckling till övervikt och fetma, utöver detta har vad Jansson och 

Danielsson (2003) kallar ”nintendoeffekten” också en del i barnens utveckling av övervikt och 

fetma. Detta begrepp handlar om att barn sitter framför datorn och tv:n och tv-spelen. 

Författarna menar att det kanske inte är just spelen eller filmerna som är skadliga utan det är 

tiden som de spenderar stillasittande vid dessa. Vidare menar dem att barnen är stillasittande 

inomhus istället för att vara ute i naturen och aktivera sig genom att cykla eller leka i skogen.  

 

”Borta är tidigare generationers spontanidrottande hemma i kvarteret. Idag är 

det istället TV / video och dataspel som gäller” (Raustorp, 2004, s.11). 

 

Tillgängligheten av godis, läsk och snabbmat har ökat vilket i sin tur har lett till att 

konsumtionen av dessa råvaror också har ökat och detta bidrar till övervikt och fetma hos 

barn (Jansson & Danielsson, 2003; Nowicka & Flodmark, 2006). Ericson och Ericson (2012) 

menar att en av de största orsakerna till att barn utvecklar övervikt och fetma är den dåliga 

levnadsvanor under en längre tid. Det kan handla om en ”dålig” ovana som gör att 

energiintaget blir för högt.  

 

1.3.2 Förebyggande faktorer mot övervikt och fetma hos barn 

För att det ska ske en minskning av övervikt och fetma hos barn behöver goda kostvanor, 

ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande kombineras (FYSS,2016; Berg & 

Ekblom,2016). Jansson och Danielsson (2003) styrker vardagsmotionen som viktig aspekt i 

det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma. Att som ung individ med anlag för övervikt 

som blir körd till och från skolan, kan enligt Jansson och Danielsson (2003) vara skillnaden 

mellan att utveckla en övervikt och fetma eller att förbli hälsosam. För just vardagsmotionen 

är en av de viktigaste aspekterna till att bli hälsosam. Utöver fördelar med vardagsmotionen 



för de unga, tar även Jansson och Danielsson (2003) upp aspekten kring det sociala som ger 

ett välbefinnande, och det får eleverna genom att promenera till och från skolan tillsammans 

med sina kamrater.  

 

”Barnen hinner prata med varandra innan skoldagen börjar, och de har roligt 

tillsammans” (Jansson & Danielsson, 2003, s. 104). 

 

Vidare menar Jansson och Danielsson (2003) att inomhuslivet inte är något alternativ. Precis 

som Raustorp (2004) menar Janson och Danielsson att ”barn måste röra sig, barn behöver 

röra sig. Visst går det att vänja ett barn vid en inomhustillvaro. Men det är farligt” (Jansson 

& Danielsson, 2003, s. 105). Barn på dagis/förskola ska vistas ute i hög grad. Något äldre 

barn som skolbarn ska vistas ute på alla raster, detta genom att skapa en inbjudande 

skolgårdsmiljö, som i sin tur främjar fysisk aktivitet (Janson & Danielsson, 2003).  

Fysisk aktivitet är något som skapar en sund kropp och som då leder till att individen har 

lättare för att ha koll på huvudet. Detta stärks av Raustorp (2004) som menar att fysisk 

aktivitet påverkar humöret och självkänslan, två viktiga ingredienser i inlärningen, som han 

menar skapar det bästa tillståndet för inlärning, som då innebär muskulär avslappning och en 

mental koncentration. 

 

Enligt SBU:s rapport (2004) finns det tre faktorer som har stor betydelse för 

preventionsarbetet mot övervikt och fetma hos barn och det är fysisk aktivitet, matvanor och 

barnets ålder. Barn som är fysisk inaktiva och sitter still mycket vid TV och dator har satts i 

samband med ökad övervikt och fetma i flera länder. Resultat som däremot har visat sig 

främja fysisk aktivitet är framkomliga vägar. Jansson och Danielsson (2003) skriver också att 

en attraktiv närmiljö med parker och välplanerade vägar ökar fysisk aktivitet hos både barn 

och vuxna. Vägen till och från skolan och fritidsaktiviteter är viktiga tillfällen till utevistelse 

och fysisk aktivitet, men samhällsutvecklingen har inneburit att färre barn och ungdomar går 

eller cyklar till skolan och att bilskjutsandet har ökat (Jansson & Danielsson, 2003). Goda 

matvanor har en stor roll för att minska övervikt och fetma hos barn enligt SBU:s rapport 

(2004). Att öka intaget av frukt och grönt har en gynnsam påverkan på viktutvecklingen. Den 

tredje faktorn enligt SBU:s rapport (2004) är barnets ålder. Studier har visat att det är lättare 

att skapa en god livsstil när barnen är små och att samarbete med föräldrar är avgörande för 



fortsatt preventionsarbete (Reber, 2014). Enligt en studie av Mahshid Dehghan (2005) så visar 

resultatet att om förebyggande insatser sätts in, såsom viktkontroller, sund kost och miljö, kan 

övervikt och fetma bland barn minska.  

 

1.3.3 Skolhälsovård 

Enligt skollagen så har alla elever som går i grundskolan rätt till tre hälsobesök under sin 

skoltid, dessa hälsobesök består av allmänna hälsokontroller som längd – och viktkontroll 

(Socialstyrelsen, 2016).   

 

Enligt Socialstyrelsen (2016) ska skolhälsovården arbeta med förebyggande insatser kring 

övervikt och fetma hos barn, genom att ge rådgivning, hälsosamtal, kring goda levnadsvanor. 

Hälsosamtalen ska fokusera på elevens styrkor och svagheter med syfte på att eleven ska bli 

medveten om sin egen hälsa och eventuella hälsoproblem (Socialstyrelsen, 2016). Syftet med 

hälsosamtal är att ge eleven möjlighet att diskutera sin hälsa och skolsituation och även 

utveckla en god relation till skolsköterskan. Genom att ge eleven möjlighet att samtala om sin 

livssituation tillsammans med en vuxen kan elevens motivation till egna aktiva hälsoval öka  

(Socialstyrelsen, 2016). För att det ska bli ett givande hälsosamtal är det viktigt att både 

skolsköterskan och eleven är förbereda och att eleven känner sig delaktig (Golsäter, 2012). 

Att låta eleven vara delaktig och vara med och bestämma innehållet i samtalet skapar 

förutsättning för att samtalet ska upplevas som meningsfullt för eleven (Johansson & Ehnfors, 

2006). 

 

Skolhälsovårds uppgift är att identifiera avvikelser med hjälp av hälsobesök eller 

hälsokontroller som kan innebära att de är i behov av insatser (Socialstyrelsen, 2016). 

Skolhälsovården har som uppgift att tillsammans med övrig skolpersonal arbeta för att ge 

elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor och vilka faktorer som bidrar till en god hälsa 

(Socialstyrelsen, 2016). Om elever redan löper risk för att utveckla övervikt eller fetma eller 

redan har utvecklat det så ska skolan sätta in insatser med tydliga mål och en regelbunden 

uppföljning (Socialstyrelsen, 2016).  

 

1.3.4 Preventiva insatser i skolan  

Preventiva insatser är grunden i arbetet mot övervikt och fetma. Alla barn bör ha hälsosamma 

matvanor och undvika en stillasittande livsstil (FYSS,2016). Skolan har en betydande roll för 



förebyggande åtgärder då barnen tillbringar en stor del av sin vardag i skolmiljö (Clarke, 

Fletcher, Lancashire, Pallan & Adab, 2013). Hälso – och sjukvårdslagen styr hur 

skolhälsovården ska arbeta förebyggande mot ohälsa. Skolhälsovården ska arbeta preventivt 

för att motverka övervikt och fetma hos barn genom att ge rådgivning kring goda 

levnadsvanor. Elever som är i riskzonen eller redan har utvecklat övervikt eller fetma ska få 

särskilda insatser och rådgivning. Det ingår i skolsköterskan uppdrag att stödja elever till 

hälsosamma livsstilsvanor, ge elever och föräldrar verktyg för att kunna genomföra 

livsstilsförändringar samt att ge individanpassad information till elever och föräldrar 

(Moberg, 2012).  

 

I Kubik et al., (2007) studie tyckte skolsköterskorna att de hade en viktig roll i för att 

förebygga övervikt och fetma hos barn. De ansåg att stöd från andra aktörer såsom övrig 

skolpersonal, föräldrar/vårdnadshavare och andra hälsofrämjande aktörer var viktigt för det 

förebyggande arbetet med övervikt och fetma. Enligt studiens resultat framkom det att om 

skolsköterskorna fick stöd och resurser kunde de i ett tidigt skede upptäcka övervikt bland 

barnen och då sätta in insatser.  

 

Clarke et al., (2013) menar att skolan är en idealisk miljö för förbyggande insatser mot 

övervikt och fetma hos barn. Enligt en studie av Gonzalez – Suarez, Warley, Grimmer – 

Somers och Dones (2009) så kunde övervikt och fetma minska hos barn minska om skolan 

arbetade preventivt genom att öka fysisk aktivitet och lära ut om sunda kostvanor. Att ge 

elever kunskap om kost och fysisk aktivitet kan skolan minska utveckling av övervikt och 

fetma hos barn (Clarke et al., 2013).  

Vidare diskuteras vilka instanser mer än skolsköterskan på skolan som är en viktig del i det 

förebyggande arbete i skolan mot övervikt och fetma hos barn.  Samarbete med andra aktörer 

på skolan ger positiva effekter, som till exempel personalen i skolmatsalen (Nowicka & 

Flodmark, 2006). Nowicka och Flodmark (2006) har sett på exempel där personalen i 

skolmatsalen gör allt för att hjälpa individer med fetma att gå ner i vikt.  

”I Malmö finns en speciell skolkost för överviktiga som omfattar en lunch på 

450 kcal inklusive ett knäckebröd och ett glas lättmjölk. Detta motsvarar en 

lämplig lunch vid dagsintaget på 1500 kcal vilket är vår rekommendation” 

(Nowicka & Flodmark, 2006, s. 52). 



Nowicka och Flodmark (2006) menar också att skolan gör ett ställningstagande då de säljer 

godis och läsk i skolans kafeteria, precis som affären i närheten, istället för att sälja frukt och 

andra nyttigare råvaror på skolan.  

Ytterligare en viktig del i arbetet är lärarens roll, där det viktiga är att inte skuldbelägga 

varken barnet eller föräldrarna, utan ser det som Nowicka och Flodmark (2006) skriver, som 

en sorts allergi mot kalorier. Likaså bör inte sociala problem ses som en orsak till fetman utan 

snarare som en barriär som försvårar problemet för familjen. Samma författare menar att 

läraren i Idrott och Hälsa har en viktig roll och lyfta fram ett förhållningssätt där fokus på 

lektionerna ska vara vardagsmotion i normal ansträningsnivå och inte elitidrott. I skolidrotten 

är ofta eleverna utsatta för att de andra i klassen tittar och den drabbade kan då känna att den 

inte vill vara med. I sådana fall kan en cykeltur, en promenad eller simning vara en lösning på 

problemet. Just vardagsmotionen som läraren ska främja är något som Nowicka och Flodmark 

(2006), Raustorp (2004) och Jansson & Danielsson (2003) understryker då de på olika sätt 

behandlar detta i sina böcker. Raustorp (2004) menar att vi individer är skapta för ett liv i 

rörelse. Raustorp menar att samhället har utvecklats de senaste 70 – 10 000 åren, men han 

menar i samma resonemang att människan är genetiskt densamma. Därför gäller det att 

läraren i idrott och hälsa ska kunna ge meningsfulla lektioner på ett sätt som ökar 

motivationen hos eleverna, främst de som är drabbade av övervikt och fetma. 

”Fler och fler elever under 15 år rör sig mycket litet på fritiden. Borta är 

tidigare generationers spontanidrottande hemma i kvarteret” (Raustorp, 2004, s 

11). 

Vidare menar Jansson och Danielsson (2003) att inomhuslivet inte är något alternativ. Precis 

som Raustorp (2004) menar Janson och Danielsson att ”barn måste röra sig, barn behöver 

röra sig. Visst går det att vänja ett barn vid en inomhustillvaro. Men det är farligt” (Jansson 

& Danielsson, 2003, s. 105). Barn på dagis/förskola ska vistas ute i hög grad. Något äldre 

barn som skolbarn ska vistas ute på alla raster. Detta genom att skapa en inbjudande 

skolgårdsmiljö, som i sin tur främjar fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitet är något som skapar en sund kropp och som då leder till att individen har 

lättare för att ha koll på huvudet. Detta stärks av Raustorp (2004) som menar att fysisk 

aktivitet påverkar humöret och självkänslan, två viktiga ingredienser i inlärningen, som han 



menar skapar det bästa tillståndet för inlärning, som då innebär muskulär avslappning och en 

mental koncentration. 

Här uppkommer två helt skilda exempel på att fysisk aktivitet leder till bättre resultat både 

motoriskt och teoretiskt. Jansson och Danielsson jämförde barn i Bunkeflo (Skåne) som hade 

daglig fysisk aktivitet med barn som hade idrott och hälsa sedervanligt 2 timmar i veckan. 

”Barnen som sedan 1999 haft en timmes daglig idrott och rörelseträning på 

skolschemat får bättre motorik, men också bättre resultat i teoretiska ämnen 

som svenska och matte” (Jansson & Danielsson, 2003, s. 105). 

 

Det är inte bara skolan som har ansvar för förebyggande arbetet utan också vårdnadshavarna 

måste vara delaktiga och förändra beteenden och vanor i hemmiljön då hemmiljön har en stor 

påverkan på barns levnadsvanor (Birch & Davison, 2001). Studier har visat att föräldrarnas 

medverkan är avgörande i förebyggandet av övervikt och fetma hos barn.  Det är därför 

viktigt att föräldrar får kunskap om kostvanor och fysisk aktivitet så att de kan hjälpa till i det 

förebyggande arbetet mot barnövervikt och barnfetma. Föräldrarna kan se till att öka deras 

fysiska aktivitet hemma och därmed minska stillasittandet, samt se över kostvanor och hjälpa 

sitt barn att forma sunda måltider (Birch & Davison, 2001). Enligt Regber (2014) uppfattar 

inte alla vårdnadshavare sitt barns viktutveckling vilket kan medföra att en övervikt eller 

fetma kan passera utan någon livsstilsförändring. Därför är det viktigt att vårdnadshavare får 

information om sitt barns viktstatus. Genom att använda sig av iso-BMI och tillväxtkurvan 

som instrument för att illustrera barnets övervikt får vårdnadshavare en bättre förståelse 

(Regber,2014).  Det är också viktigt att skolsköterskan anpassar sina hälsofrämjande 

interventioner efter varje familjs förutsättningar, det kan till exempel handla om ekonomiska, 

kulturella och sociala förutsättningar (Regber, 2014).  

2. Problemformulering 

Övervikt och fetma hos barn i Sverige har under de senaste åren ökat kraftigt. Utvecklar barn 

övervikt och fetma så är det stor risk att problematiken också kvarstår i vuxen ålder vilket 

medför risk för följdsjukdomar.  Dåliga kostvanor i kombination med otillräcklig fysisk 

aktivitet och stillasittande fritidsaktiviteter har en stor inverkan på övervikt och 

fetmaproblematik hos barn. Familjens livsstilsvanor har också en betydande roll om ett barn 

utvecklar övervikt och fetma eller inte. Har familjen dåliga levnadsvanor påverkar det ofta 



barnet i negativ riktigt. Forskning visar att genom att sätta in förebyggande insatser kan 

övervikt och fetma hos barn minska och där är skolan en naturlig miljö att implementera 

förebyggande insatser.  

 

2.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur skolsköterskor arbetar förebyggande mot 

övervikt och fetma i skolan.  

 

2.2 Frågeställningar  
 

- Vilka faktorer bidrar till övervikt och fetma hos barn?  

- Vad finns det för förebyggande insatser kring övervikt och fetma i skolan?  

-  Hur arbetar skolan med att få föräldrar delaktiga i det förebyggande arbetet mot 

övervikt och fetma hos barn?   

 

 

 3. Metod 

Här presenterar jag vilket tillvägagångssätt som används för att besvara studiens 

frågeställningar. Här presenteras studiens design, urval, intervjuguide, genomförande, 

databearbetning, validitet, reliabilitet, avgränsningar och etiska förhållningssätt.  

 

3.1 Design    
 

I min studie har jag valt den kvalitativa forskningsmetoden eftersom jag söker en mer 

djupgående information om ämnet. Den kvalitativa metoden går framförallt ut på tolkning och 

beskrivning för att få en djupare förståelse för det ämnet som skall studeras (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Vidare har jag valt en semistrukturerad intervjuguide som verktyg för att 

samla in data. Den semistrukturerade intervjuguiden är en blandning av alldagligt samtal och 

strukturerad intervju, där ett frågeformulär har följts. Syftet med detta är skapa en förståelse 

för tankar kring studiens ämne utifrån respondentens egna perspektiv (Kvale & Brinkman, 

2009). May (2013) skriver att det finns flera problem med valet av intervjumall. En 

”strukturerad intervjumall” innebär att frågorna ställs efter mallen, inga följdfrågor kan ställas 

utan mallen ska följas strikt utan oplanerade följdfrågor. När det gäller ”ostrukturerade 



mallar” är det tvärtom. Då utgår intervjun ifrån ett fastställt ämne och det ställs frågor och 

följdfrågor som uppkommer under resans gång. Problemet med denna typ av intervju är att 

frågorna kan bli olika för varje ny person ur populationen. Jag ville varken ha klart styrda 

frågor, men heller inte helt ostyrda frågor. Därför valde jag att göra en ”semistrukturerad 

intervjumall”, en intervjumall som följdes uppifrån och ner, men där jag ansåg personen 

kunde utveckla sitt svar eller blev nyfiken på mer information så kunde jag ställa följdfrågor.  

 

3.2 Urval 
De fyra skolor som deltar i studien har jag gjort med ett så kallat bekvämlighetsurval, då 

skolorna ligger nära till hands (Trost, 2010). Vidare har jag använt mig av ett ändamålsenligt 

urval då deltagarna jag valt ut, skolsköterskor, har kunskaper och erfarenheter som ansågs 

kunna besvara studiens syfte (Trost, 2010). Kriterierna för att delta i studien var att de skulle 

arbeta som skolsköterska inom grundskolan.  

 

3.3 Population 
Deltagarna i studien består utav fyra kvinnor med en medelålder på 52 år. Alla deltagare har 

en examen som specialistsjuksköterska. Deras erfarenhet som skolsköterska varierade mellan 

20–35 år. Skolsköterskorna arbetade på olika grundskolor i södra Sverige med skolbarn i 

årskurs 4–9. 

 

3.4 Intervjuguide 
Intervjumallen är uppbyggd med frågor för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Frågorna har bearbetats så att de skulle vara lätta att tolka och ge relevanta svar. Jag har delat 

upp intervjuguiden i tre olika teman. Varje tema besvarar studiens olika frågeställningar.  

 

3.5 Genomförande 
Jag började med att arbeta fram en intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden bearbetades så att frågorna skulle vara lätta att förstå och ge relevanta svar. Jag 

tog sedan kontakt med de tilltänkta deltagarna. Först togs kontakt med mail och bifogat 

respondentbrev. När deltagarna tackat ja till att delta i undersökningen bestämdes datum, tid 

och plats som passade bäst för dem.  Samtliga deltagare har intervjuats på de skolor där de 

arbetar. Varje intervju följde intervjuguiden och frågorna ställdes i samma ordning. Ett par av 

deltagarna har fått följdfrågor då jag tyckte att deras svar inte var tydligt nog.  

 



Alla intervjuer har spelats in med hjälp av mobiltelefon, med deltagarnas godkännande, för att 

underlätta bearbetningen av intervjumaterialet efteråt. Fördelen med ljudinspelning, enligt 

Trost (2010) är att det går och lyssna om och om igen, nackdelen är att den inte spelar in 

rörliga bilder upptäcka gester eller annat kroppsspråk. Därför har jag påbörjat bearbetningen 

direkt efter varje intervjutillfälle för att lättare komma ihåg gester/kroppsspråk.  

 

3.6 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och har sedan transkriberats. Fördelen med att 

spela in intervjun är att det går att lyssna på den om och om igen för att säkerhetsställa 

citatens korrekthet och därmed öka undersökningens trovärdighet. Transkriberingen av 

intervjuerna gjordes direkt efteråt för att lättare komma ihåg och notera kroppsspråk. Enligt 

Patel och Davidsson (2011) är det bra att påbörja transkriberingen så fort som möjligt för 

annars kan det bli svårare att få ett “levande” förhållande till sitt material ju längre tid det tar 

innan analysen påbörjas. Efter det har varje intervju gåtts igenom flera gånger och delats upp 

utefter olika teman som besvarar syftet och frågeställningarna.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet, tillförlitligheten, handlar om hur tillförlitlig en mätning är. Skulle andra forskare 

få liknande resultat eller generera identiska strukturer i samma eller liknande sammanhang, 

som den aktuella studien? (Trost,2010).  Reliabilitet behandlas ofta i relation till frågan om ett 

resultat kan upprepas av andra forskare och vid andra tidpunkter det vill säga att slumpen inte 

spelar in. Det handlar om ifall respondenterna kommer att ändra sina svar under en intervju 

och ifall de kommer ge olika svar till olika intervjuare. Blir svaren samma under samma 

förutsättningar med andra forskare är alltså reliabiliteten hög (Trost, 2010). 

 

För att höja studiens reliabilitet har en noggrann metodbeskrivning gjorts för att andra ska 

kunna upprepa undersökningen. Det finns dock flera faktorer som kan påverka. 

Förutsättningarna kan se ut på olika sätt i olika städer och i olika skolor.  

Sedan är det skillnad mellan varje sköterska som individ eftersom de har olika bakgrunder 

som präglar deras eventuella svar i en liknande studie. Reliabiliteten i min undersökning 

bedöms hög för att samtliga respondenter har fått svara på alla frågor från intervjuguiden, och 

hade någon annan än jag genomfört intervjuerna så hade den personen kunnat få samma svar 

eftersom frågorna är neutrala och inte anpassade efter varje person.   



 

Validitet innefattar sanning och giltighet och är inriktat på om studien eller forskningen har 

undersökts vad den påstår vilja undersöka, alltså studiens trovärdighet (Trost,2010).  

Här hänvisar jag till min intervjuguide där jag har formulerat frågor på det sättet att jag får in 

rätt svar till studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden har bearbetats för att få så 

tydliga svar som möjligt och undvika misstolkningar. Detta för att slippa svar som inte är 

relevanta för studien. Frågor som har misstolkats eller inte förståtts under intervjun har 

omformulerats eller förtydligats. Att respondenterna är handplockade utifrån specifika 

kriterier ökar också undersökningens validitet.    

 

3.8 Etiskt förhållningssätt  

Intervjupersonerna i studien har kontaktats genom mejl, där även ett respondentbrev bifogats. 

Respondentbrevet innehöll information om studien samt en förfrågan om de var intresserade 

av att delta. Via mejl lämnade sedan de skolsköterskor som ville delta ett samtyckte till att 

medverka i studien. Vidare kontakt, per mail och telefon, togs med de som valde att delta i 

undersökningen. Alla deltagare som ville vara med informerades att allt material skulle 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att privat information som kan identifiera deltagarna, 

deras arbetsplatser eller något annat som kan kopplas till deltagarna inte kommer att användas 

i andra sammanhang. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) får inte informations som 

samlats in genom undersökningar figurera i andra sammanhang utan får enbart användas för 

det syfte som informationen samlats in för. Deltagarna fick information om att deras riktiga 

namn inte kommer att skrivas i studien utan de kommer att tilldelas fiktiva namn för att 

tillgodose deltagarnas rätt till anonymitet. Därför har varje respondent fått en 

pseudonym, istället för sitt riktiga namn.  Deltagarna godkände även att intervjuerna spelades 

in och de informerades om att även inspelningen är konfidentiell och skulle förstöras efter 

transkribering.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultat 

Här presenteras studiens resultat utifrån de tre frågeställningarna.  

 

4.1 Vilka faktorer bidrar till övervikt och fetma hos barn?  

Alla skolsköterskor sa att barnen äter för mycket i förhållande till hur lite de rör på sig. Det 

var en av de största faktorerna, enligt dem, som bidrog till att barn utvecklar övervikt och 

fetma redan i tidig ålder. Skolsköterska 1 säger att det har skett en skrämmande utveckling 

kring barns stillasittande vid TV och datorer. ”Nu för tiden sitter barn alldeles för mycket 

inne vid tv:n och datorn istället för att leka ute”. Skolsköterska 4 säger att vardagsmotionen 

har minskat, ”Barn blir körda överallt, istället för att ta cykeln eller promenerar så skjutsar 

föräldrarna sina barn överallt”. Skolsköterska 2 tog också upp barns stillasittande livsstil 

framför tv - och dataspel som en stor bidragande faktor på övervikt hos barn. ”I dagens 

samhälle är tv -  och dataspel en populär fritidssysselsättning vilket bidrar till att barnen har 

ett allt mer stillasittande fritid”.  

 

En annan bidragande orsak till övervikt som Skolsköterska 3 tog upp var kosten, ”…visst att 

barn rör sig för lite men kosten har också stor betydelse på deras övervikt”. Skolsköterska 1 

säger att kombinationen med stillasittande fritidsintresse kombinerat med dåliga kostvanor 

gör barn överviktiga. ”Stillasittande fritidsintresse ihop med dåliga matvanor gör att barn 

löper en stor risk att utveckla övervikt och sen också fetma”.  

 

Alla skolsköterskor tar också upp en annan orsak till övervikt och fetma hos barn och det är 

hemmiljön/arv. Majoriteten hos eleverna som är överviktiga är minst en av föräldrarna också 

överviktig. ”Barnen får sina dåliga vanor från hemmiljön, många av de elever som har en 

övervikt har också föräldrar med övervikt” säger Skolsköterska 3. Skolsköterskorna menar 

också att även om de på skolan arbetar aktivt med att lära ut god hälsa så måste föräldrarna ta 

ansvar för hemmiljön. Skolsköterska 1 säger ”Föräldrarna måste ta ansvar för barnens 

livsstil, vi kan bara se till det vi gör här i skolan och försöka påverka dem till bra val men det 

är svårt att påverka det som serveras hemma”.  

 

Samtliga skolsköterskor som jag har intervjuat tycker vardagsmotionen har minskad samtidigt 

som stillasittande fritidsintressen har blivit allt vanligare. Detta ihop med dåliga kostvanor 

tycker de ha bidragit till att övervikt och fetma hos barn har ökat.  



 

4.2 Vad finns det för förebyggande insatser kring övervikt och fetma i skolan? 
 

Alla skolsköterskorna arbetade med förebyggande insatser på skolan. De exempel på 

förebyggande insatser gällande övervikt och fetma som skolsköterskorna tog upp var: 

 

- Längd- och viktkontroller 

- Hälsosamtal 

- Föreläsning om sunda matvanor och fysisk aktivitet i klasser 

- Styrda rastaktiviteter 

- Samarbete med lärare 

- Prata om kost och motion på föräldramöten  

 

 

Alla skolor har längd – och viktkontroller på samtliga elever på skolan. I samband med längd 

– och viktkontroller brukar skolsköterskorna ha ett kort hälsosamtal med inriktning på goda 

matvanor, rörelse och sömn. Det är ofta också på längd – och viktkontrollerna som 

skolsköterskorna upptäcker om det finns avvikelse i barnets viktkurva. Alla skolsköterskor 

tog kontakt med barnets vårdnadshavare vid avvikelse, antigen genom ett brev eller 

telefonsamtal. ”Jag tycker at det är viktigt att agera tidigt när det gäller att barnen riskerar 

att bli överviktigt om inte insatser sätts in” säger Skolsköterska 3. Inför varje hälsosamtal så 

får eleverna fylla i en hälsoenkät, skolsköterskorna använder sedan den som ett underlag för 

diskussion. Alla tycker att hälsoenkäten är ett bra verktyg att använda sig av för att ta reda på 

elevers hälsostatus. ”Med hjälp av hälsoenkäten så får eleven en förberedelse för vad vi ska 

prata om”. säger Skolsköterska 2. 

 

Tre stycken av skolsköterskorna föreläste i klassrummet om att ha goda kost och 

levnadsvanor. ”När jag föreläser i klassrummet kan jag gå in mer på vad goda livsstilsvanor 

har för effekt på hälsan, det har jag svårt att hinna med under de enskilda hälsosamtalen” 

säger Skolsköterska 1. ”Jag brukar prata mycket om tallriksmodellen och vikten av att röra 

på sig under fritiden” säger Skolsköterska 4.  

 

Två av skolorna hade lagt in styrda rastaktiviteter för att hjälpa eleverna till ökad rörelse. ”Vi 

har styrda rastaktiviteter, det bidrar till mer rörelse på rasterna” säger Skolsköterska 4. 



Skolsköterska 2 ser positivt på deras styrda rastaktiviteter ”Även om rastaktiviteterna är 

frivilliga så är majoriteten av eleverna delaktiga, vilket är jätteroligt”  

”Jag tror verkligen på det här med styrda rastaktiviteter, det är jättebra sätt att locka till 

rörelse” Säger Skolsköterska 2.  

 

Alla skolsköterskor som deltagit i studien tog upp att det var viktigt att samarbeta med övriga 

anställda på skolan när det gällde det preventiva arbetet kring övervikt och fetma hos barn.  

Samtliga samarbetarbetade med lärarna som arbetar på skolorna. Skolsköterskorna sitter med 

när lärarna har elevhälsomöten, och där tar lärarna upp problematik med vissa elever som kan 

innefatta just övervikt. Idrottslärarna på skolorna tar ofta upp elever som inte orkar delta på 

idrottslektioner på grund av övervikten. ”Det är ofta idrottsläraren tar upp elever som inte 

orkar vara med, eller har svårt att röra sig på grund av sin övervikt” säger Skolsköterska 1. 

Det är inte bara idrottslärare som rapporterar om att elevers övervikt begränsar dem. Andra 

lärare på skolorna som är med elever ute på raster ser att barn med övervikt har svårt att hänga 

med deras kompisar i leken och då blir det istället att de eleverna är för sig själva. 

Skolsköterska 2 säger att lärare ofta kommer till henne och rapporterar att elever inte orkar 

vara med och leka med sina kompisar på rasten ”elever med övervikt blir begränsade i leken, 

de har svårt att hänga med deras kompisar vilket resulterar att de väljer att inte vara med”. 

Personalen i skolmatsalen hade också en viktig roll i det förebyggande arbetet. I skolmatsalen 

satt det bilder på tallriksmodellen som hade som syfte att stödja elever till att äta hälsosamt. 

Personalen i skolmatsalen hjälpte också till att påminna elever att äta grönsaker och om 

portionsstorlekar.   

 

Samtliga skolsköterskor tog även upp samarbetet med vårdnadshavarna som en viktig del i 

arbetet med att förebygga utvecklingen av övervikt och fetma hos barn då det krävs en 

livsstilsförändring vilket påverkar hemmiljön till stor del. ”Barn är mer aktiva i skolan än 

hemma, här är de ute och leker på rasterna och de får även fysisk aktivitet på 

idrottstimmarna, det är hemma som det behövs en förändring” säger Skolsköterska 1.  

 

Skolsköterska 2 hade lagt som önskemål till skolledningen att få utrymme att prata om kost 

och motion på föräldramöten. Där kände hon att det var lätt att nå ut till föräldrar om vikten 

med goda levnadsvanor kopplat till barnens prestationer i skolan. ”Jag brukar få 30 minuter 

på föräldramötet inför att de nya årskurs 4 ska börja” ”Jag tycker att jag når ut till 

föräldrarna på ett bra sätt gällande vikten av att en god livsstil påverkar elevernas 



prestationer i skolan” ”De flesta föräldrarna vill att deras barn ska prestera bra i 

skolämnena och då krävs det förutsättningar för att barnen ska orka det, som till exempel god 

sömn och näringsrik mat”. Efter detta mötet händer det att föräldrar kontaktar henne för mer 

rådgivning om hur de kan hjälpa sitt barn som lider av övervikt eller fetma. ”Jag blir efter 

detta ofta kontaktad av föräldrar som vill ha mer rådgivning och det är väldigt roligt att de 

själva kontaktar mig för råd istället för tvärtom, då är de själva motiverade till en 

förändring”.  

 

Tre av de fyra skolsköterskor som jag har intervjuat vill göra mycket mer än vad de redan gör, 

men de känner att tiden inte riktigt finns där. ”Det är många elever som går på skolan så det 

blir svårt att följa upp alla regelbundet” säger Skolsköterska 3. 

 

Samtliga skolsköterskor arbetar med förebyggande insatser kring övervikt och fetma. De 

beskrev att de försökte påverka elever till goda levnadsvanor med hjälp av individuella 

hälsosamtal och 3 av 4 skolsköterskor föreläste även om hälsa i helklasser. På två av skolorna 

så hade de styrda rastaktiviteter som skulle motivera elever till mer rörelse. De försöker, men 

hjälp av övriga lärare, att se till att alla elever ska gå ut på rasten. Samtliga tycker att 

samarbetet med övrig personal är viktigt. Skolsköterskorna var med på elevhälsomöten i 

respektive årskurs och fick därigenom reda på vilka elever som behövde fokuseras på. 

Skolsköterskorna tyckte att personalen i skolmatsalen var en viktig faktor i det förebyggande 

arbetet. I skolmatsalen satt det bilder uppsatta med tydliga bilder på tallriksmodellen, så att 

eleverna kunde se hur en måltid bör se ut. Även personalen i skolmatsalen hjälpte till att 

påminna elever om att äta grönsaker samt portionsstorlekar. De önskade att det fanns resurser 

till att arbeta mer med individuella uppföljningar samt mer hälsoundervisning ute i klasserna.  

 
4.3 Hur arbetar skolan med att få föräldrar delaktiga i det förebyggande arbetet?   
 

Alla skolsköterskor tycker att det är svårt att få föräldrar delaktiga till det förebyggande 

arbetet kring övervikt och fetma hos barn. På majoriteten av skolorna som skolsköterskorna 

arbetar på så är det först när barnen redan har utvecklat övervikt eller fetma som 

vårdnadshavarna kontaktas.  Skolsköterska 2 pratar om kost och motion på ett 

uppstartsföräldramöte inför att de nya årkurs 4: orna ska börja på skolan. Hon tycker att det är 

ett effektivt sätt att nå ut till föräldrar innan deras barn utvecklar övervikt eller fetma. Genom 



att föreläsa om kost och motion får de tips och råd och kan därefter aktivt göra den förändring 

som krävs. ”Föräldrar måste hjälpa sina barn till en hälsosam livsstil”.  

 

Många föräldrar uppfattar inte att deras barn har dåliga levnadsvanor. ”De flesta föräldrar 

förstår vikten av att barn behöver tillräckligt med sömn för att orka, men de är svårt att få 

dem att förstå att fysisk aktivitet är minst lika viktig” säger skolsköterska 2. Med hjälp av 

hälsosamtal med barnet och vårdnadshavare får skolsköterskorna en ökad förståelse för hela 

familjens hälsa och livsstil. ”I hälsomöten när elevens föräldrar är med får jag ofta en tydlig 

bild av deras livsstil” säger Skolsköterska 2.  

 

Skolsköterska 3 säger att vårdnadshavare reagerar väldigt olika när de pratar om deras barns 

övervikt. ”En del föräldrar förstår inte alls vad jag menar, utan säger att det kommer bli 

bättre sen när hen växt till sig” ”Andra föräldrar blir glada att vi tar deras barns hälsa på 

allvar då de känner att de inte besitter den kunskapen själva”. Skolsköterska 3 tycker att det 

är svårt att möta föräldrar som inte har uppmärksammat att deras barn har problem med 

vikten ”Om de inte själv ser att deras barn har problem med sin övervikt hur ska jag då 

kunna hjälpa dem?” Här tycker samtliga skolsköterskor som jag har intervjuat att 

tillväxtkurvan är ett bra verktyg att använda sig av. ”Genom att visa tillväxtkurvan för 

föräldrar så blir de mer medvetna om problematiken”  

 

”Jag erbjuder barnen och deras vårdnadshavare att träffas och samtala kring deras livsstil 

när jag upptäcker att deras barn avviker från viktkurvan” säger Skolsköterska 1. Vidare säger 

hon att det kan vara svårt att få föräldrarna till att vara delaktiga för att de inser att det är 

hemmiljön som måste förändras ”barnen är ofta mer fysisk aktiva i skolan då de rör sig på 

raster och idrott, det är hemma som de har mer stillasittande fritidsaktiviteter som till 

exempel tv – och dataspel”.  

 

Alla skolsköterskor tycker föräldrarna har en viktig roll i det förebyggande arbetet men det är 

ett område de känner att de måste utveckla.  

 

 

 



5. Diskussion 

Här diskuteras studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. Resultatet kopplas 

till tidigare forskning. Jag kommer även att diskutera metodvalet och ge förslag på fortsatt 

forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur skolsköterskor arbetar förebyggande mot övervikt och 

fetma i skolan. För att uppfylla syftet har fyra skolsköterskor från olika skolor intervjuats. 

Frågeställningarna som behandlas är; Vilka faktorer bidrar till övervikt och fetma hos barn? 

Vad finns det för förebyggande insatser kring övervikt och fetma i skolan? Hur arbetar skolan 

med att få föräldrar delaktiga i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn?  

 

5.1.1 Vilka faktorer bidrar till övervikt och fetma hos barn?  

De faktorer som skolsköterskorna ansåg bidra till övervikt och fetma hos barn var 

stillasittande livsstil. De ansåg att vardagsmotionen hos barn ha minskat och att stillasittande 

fritidsaktiviteter har blivit mer populära, att barn i dagens samhälle tillbringar alldeles för 

mycket tid framför skärmar istället för att vara ute och leka. ”Nu för tiden sitter barn alldeles 

för mycket inne vid tv:n och datorn istället för att leka ute” säger Skolsköterska 1. ”I dagens 

samhälle är tv -  och dataspel en populär fritidssysselsättning vilket bidrar till att barnen har 

ett allt mer stillasittande fritid” säger Skolsköterska 2. Detta är också vad forskning inom 

övervikt och fetma kommit fram till. Det finns många orsaker till att barn i dagens samhälle 

utvecklar övervikt och fetma, de främsta orsakerna enligt forskning, är dåliga matvanor, brist 

på fysisk aktivitet och stillasittande. Stillasittande fritidsintressen som tv – och dataspel är allt 

vanligare och det medför att barn förbrukar mindre energi än tidigare. (FYSS, 2016; Janson & 

Danielsson, 2003; Deghan et al., 2004). Enligt Raustorp (2004) så har spontanidrottandet 

hemma inte lika vanligt längre vilket bidrar till att den fysiska aktiviteten på barns fritid har 

minskat.  

 

En annan faktor som skolsköterskorna belyste som en orsak till barns övervikt och fetma var 

kosten. De ansåg att många barn i dagens samhälle äter mycket skräpmat, godis och 

läskedrycker. Istället för att hålla sig till lördagsgodis så hör de att barn kan äta godis flera 

gånger varje vecka. ”Visst att barn rör sig för lite men kosten har också stor betydelse på 

deras övervikt” säger Skolsköterska 3. Skolsköterska 1 säger att kombinationen med 



stillasittande fritidsintresse kombinerat med dåliga kostvanor gör barn överviktiga. 

”Stillasittande fritidsintresse ihop med dåliga matvanor gör att barn löper en stor risk att 

utveckla övervikt och sen också fetma”. Forsell et al., (2010) påpekar också att barns 

kostvanor kan påverka vikten negativ, till exempel portionsstorlek, oregelbundna måltider, 

läsk, godis, skräpmat och även för litet intag av frukt och grönsaker. Dåliga levnadsvanor som 

dålig kosthållning och brist på fysisk aktivitet under en längre tid är en av de största orsakerna 

till att barn utvecklar övervikt och fetma enligt Ericson och Ericson (2012).  

 

5.1.2 Vad finns det för förebyggande insatser kring övervikt och fetma i skolan? 

Preventiva insatser är grunden i arbetet mot övervikt och fetma. Alla barn bör ha hälsosamma 

matvanor och undvika en stillasittande livsstil (FYSS, 2016). Enligt forskning är skolan en 

bra miljö för förebyggande arbete kring övervikt och fetma hos barn eftersom de tillbringar en 

stor del av sin vardag i skolmiljö (Clarke et al., 2013). Övervikt och fetma hos barn kan 

minska om skolan arbetar preventivt genom ökad fysisk aktivitet (Gonzales-Suarez et al., 

2009) och att ge elever den kunskap de behöver om goda matvanor och fysisk aktivitet gör att 

utvecklingen av övervikt och fetma minskar (Clarke et al., 2013). Skolsköterskorna på de 

olika skolorna arbetade förebyggande både vad det gällde matvanor och fysisk aktivitet. På 

två av skolorna hade de styrda rastaktiviteter för att motivera eleverna till rörelse istället för 

att välja att sitta inne.  

 

På de olika skolorna där skolsköterskorna arbetar finns det tydliga bilder med tallriksmodellen 

uppsatta i skolmatsalen. Dessa kan eleverna använda som verktyg för att kombinera en bra 

måltid. Skolsköterskorna säger också att personalen i matsalen också är till stor hjälp med att 

påminna elever att äta grönsaker samt att påminna om portionsstorlekar. En varierande kost 

har positiva effekter på barns vikt och därmed hälsa (SBU:s rapport, 2004). På de fyra 

skolorna där skolsköterskorna arbetar på finns det nolltolerans mot godis och läskedrycker 

under skoltid. I skolornas caféer har man tagit bort allt som anses vara sötsaker och ersatt med 

frukt och frallor. ”Vi har tagit bort allt godis från cafét, och serverar nu endast frukt och 

frallor” (Skolsköterska 2). Genom att begränsa tillgängligheten på godis i skolorna bidrar det 

till att dåliga vanor hos eleverna minskar och istället motivera eleverna till att välja andra mer 

hälsosamma alternativ.   

 



Enligt socialstyrelsen (2016) är det skolhälsovårdens uppgift att tillsammans med övrig 

skolpersonal arbeta för att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor samt lära dem 

vilka faktorer som bidrar till en god hälsa. Skolsköterskorna arbetar aktivt med att förebygga 

övervikt och fetma hos skolbarn genom att ha hälsosamtal med elever på både individ- och 

gruppnivå. Att ge eleven möjlighet att samtala om sin livssituation tillsammans med en vuxen 

bidrar till att elevens motivation till egna aktiva hälsoval ökar. (Socialstyrelsen, 2016). För att 

det ska bli ett givande hälsosamtal är det viktigt att både skolsköterskan och eleven är 

förbereda och att eleven känner sig delaktig (Golsäter, 2012). För att förbereda eleverna inför 

hälsosamtalen så går skolsköterskorna ut till klassen och informerar samt ger varje elev en 

hälsoenkät att fylla i inför besöket. Hälsoenkäten använder skolsköterskorna som 

diskussionsunderlag på hälsosamtalen. Sköterskorna tyckte att det var lättare att samtala kring 

hälsoenkäten. Genom hälsosamtalen får eleverna möjlighet att påverka och ta eget ansvar för 

sin hälsa. Eleven kan då med stöd av skolsköterskan sätta egna mål (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Skolsköterskorna har vikt – och längdkontroller ihop med hälsosamtal. Under dessa 

hälsosamtal pratar skolsköterskorna om bra matvanor, fysisk aktivitet och sömn. Tre av de 

fyra skolsköterskorna hade även hälsoföreläsningar i helklass, där de kunde fördjupa sig inom 

olika områden rörande en god hälsa. En skolsköterska hade fått, efter eget önskemål, en stund 

på föräldramötet, inför att de nya åk 4 skulle börja, att prata om kostvanor och fysisk aktivitet. 

Detta tyckte hon var ett effektivt sätt att nå ut till föräldrar om vikten att ha en hälsosam 

livsstil. Alla skolsköterskorna belyser att föräldrarna är en viktig del i det förebyggande 

arbetet kring övervikt och fetma på barn. Skolsköterskorna belyser att det är viktigt att ha ett 

bra samarbete med övrig personal på skolan i det förebyggande arbetet, eftersom de inte 

träffade eleverna lika regelbundet som lärarna på skolan. Enligt forskning ger samarbete med 

andra aktörer på skolan positiva effekter på det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma 

på barn (Nowicka & Flodmark, 2006). På skolornas elevhälsomöten får skolsköterskan en 

inblick i det lärarna ser under skoldagen. Idrottslärarna bistår med information om elever som 

har svårt att hänga med på idrottslektionerna och lärare. Skolsköterska 2 säger att lärare ofta 

kommer till henne och rapporterar att elever inte orkar vara med och leka med sina kompisar 

på rasten ”elever med övervikt blir begränsade i leken, de har svårt att hänga med deras 

kompisar vilket resulterar att de väljer att inte vara med”. Övervikt och fetma kan leda till 

olika begräsningar hos individen (Rasmussen et al., 2004).   

 



Samtliga skolsköterskor arbetade förebyggande mot övervikt och fetma på skolorna genom att 

ha hälsosamtal, vikt- och längdkontroller, styrda rast aktiviteter, samarbete med övrig 

personal på skolan och, till viss del, samarbeta med elevernas vårdnadshavare. De kände att 

deras förebyggande arbetet var viktigt för barnens framtida hälsa, men skolsköterskorna k att 

ville ha mer resurser till att arbeta mer ingående. De önskade ha fler och mer regelbundna 

hälsosamtal med de elever som ligger i riskzonen för att utveckla övervikt och fetma samt att 

få möjlighet till tätare uppföljningar med barnen och deras föräldrar.  

 
5.2.3 Hur arbetar skolan med att få föräldrar delaktiga i det förebyggande arbetet mot 
övervikt och fetma hos barn?  
 

Vårdnadshavarna måste vara delaktiga och förändra beteenden och vanor i hemmiljön då 

hemmiljön har en stor påverkan på barns levnadsvanor (Birch & Davison, 2001). Studier har 

visat att föräldrarnas medverkan är avgörande i förebyggandet av övervikt och fetma hos 

barn.  Det är därför viktigt att föräldrar får kunskap om kostvanor och fysisk aktivitet så att de 

kan hjälpa till i det förebyggande arbetet mot barnövervikt och barnfetma (Birch & Davison, 

2001). Det var bara en skolsköterska som hade föreläsning om vikten att ha en god livsstil 

inför föräldrar. Fördelen med att ha föreläsning kring bra mat- och motionsvanor, är att 

föräldrarna kan hjälpa till med att se över familjens vanor, kosten och begränsa stillasittandet 

och motivera till fysisk aktivitet innan barnen utvecklar övervikt eller fetma. De andra 

skolsköterskorna tog kontakt med föräldrarna först när deras barn redan utvecklat övervikt 

eller fetma och hade först då samtal för föräldrarna om kost och fysisk aktivitet. Det ingår i 

skolsköterskan uppdrag att stödja elever till hälsosamma livsstilsvanor, ge elever och föräldrar 

verktyg för att kunna genomföra livsstilsförändringar samt att ge individanpassad information 

till elever och föräldrar (Moberg, 2012).  

 

Skolsköterskorna upptäckte övervikt och fetma med hjälp av tillväxtkurvan. Skolhälsovårds 

uppgift är att identifiera avvikelser med hjälp av hälsobesök eller hälsokontroller som kan 

innebära att de är i behov av insatser (Socialstyrelsen, 2016). De tyckte att det var ett bra och 

tydligt verktyg att använda sig av, speciellt med kontakten med föräldrarna.  Enligt Regber 

(2014) uppfattar inte alla vårdnadshavare sitt barns viktutveckling vilket kan medföra att en 

övervikt eller fetma kan utvecklas utan att föräldrarna observerar det. Därför är det viktigt att 

vårdnadshavare får information om sitt barns viktstatus av skolsköterskan. Genom att använda 

sig av iso-BMI och tillväxtkurvan som instrument för att illustrera barnets övervikt får 



vårdnadshavare en bättre förståelse (Regber,2014).  När skolsköterskorna upptäckte övervikt 

eller fetma hos elever kontaktade de vårdnadshavarna via brev eller telefon. 

 

”Jag erbjuder barnen och deras vårdnadshavare att träffas och samtala kring 

deras livsstil när jag upptäcker att deras barn avviker från viktkurvan” säger 

Skolsköterska 1. 

 

Enligt Ramussen et al., (2004) är det viktigt att upptäcka övervikt och fetma i tidigt då barn 

som är överviktiga eller lider av fetma tenderar att vara det i vuxen ålder också. Övervikt och 

fetma kan leda till olika begräsningar hos individen och även en ökad risk att drabbas av 

viktrelaterade sjukdomar.  

 

5.2 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte tycker jag att metodvalet, kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade intervjuer var korrekt. Jag önskade att få en mer djupgående information 

om deltagarnas arbete med förebyggande arbete kring övervikt och fetma hos skolbarn. 

Genom semistrukturerade intervjuer hade jag en färdig intervjumall att följa men ändå en 

möjlighet att ställa följdfrågor om det behövdes. Jag tycker att jag fick fram tillräckligt med 

relevant information från varje intervju för att kunna genomföra denna undersökning.  

 

Om jag skulle göra något annorlunda skulle det vara att utöka populationen för då hade jag 

kunnat generaliserat resultatet. 

6. Slutsats 

Skolsköterskorna ansåg att problematiken kring övervikt och fetma hos barn beror på dåliga 

levnadsvanor såsom dålig kosthållning och stillasittande fritidsaktiviteter. Genom att arbeta 

med förebyggande insatser i skolan kan utvecklandet av övervikt och fetma hos barn minska.  

Skolsköterskorna vill att barn i tidig skolålder får kunskap om goda levnadsvanor och därmed 

minskar risken att drabbas av övervikt och fetma och dess följdsjukdomar i vuxen ålder. 

Genom ett samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna kan övervikt och fetma hos barn 

minska då familjens levnadsvanor är en bidragande faktor till att barnen kan komma att 

utveckla övervikt eller inte. Skolsköterskan har därför en viktig roll att stötta och hjälpa 

familjer till goda levnadsvanor och det hälsofrämjande arbete kan ha stor betydelse för att 



minska ökningen av övervikt och fetma hos barn och det är viktigt att de får det stöd och 

resurser som de behöver. Genom ett samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna kan 

övervikt och fetma hos barn minska. 

 

7. Fortsatt forskning 

Eftersom föräldrar har en stor inverkan på barns levnadsvanor hade man kunnat studera hur 

skolan kan arbeta för att involvera och stärka föräldrarnas delaktighet i det förebyggande 

arbetet på övervikt och fetma på barn.  
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Intervjumall 

 

1. Bakgrundsfrågor 

 

- Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

- Vilka faktorer tror du bidrar till att barn utvecklar övervikt och fetma? 

 

2. Preventiva arbetet 

 

- Hur arbetar du förebyggande mot övervikt/fetma hos barn i skolan? 

- Vilka riktlinjer finns det att följa? 

- Vilka verktyg används för att identifiera övervikt och fetma?  

- Upplever du några svårigheter i ditt arbete? 

- Hur ser samarbetet ut med övrig personal på skolan? 

 

3. Föräldrarnas delaktighet 

 

- Hur involverar du föräldrarna i ditt arbete kring det preventiva arbetet mot övervikt 

och fetma? 
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