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Förord 

Ämnesvalet för uppsatsen grundar sig i vårt intresse för idrott och hälsa vilken är den 

inriktning vi båda valt. Övervikt och fetma är det vi båda har sett som ett problem när vi har 

varit ute och haft vfu på skolor och eftersom dagens samhälle är uppbyggt mycket på 

stillasittande aktiviteter för barn så som dator, tv-spel m.m. Fysiska aktiviteter har därför 

kommit mer i skymundan. Skolan är idag därför en viktig plats för barnen att utveckla en 

hälsosam livsstil och skolorna måste därför se till att barnen uppmuntras till att röra på sig och 

äta hälsosamt.  Även dagens mat är annorlunda och det blir allt vanligare för familjer att äta 

på snabbresturanger istället för att göra egen mat hemma.  

Det bör påpekas att tidigare studier inom detta forskningsområde inte fanns i någon större 

mängd. Närliggande forskning har funnits tillgängligt, dock inget som behandlar eller varit 

jämförbart med denna undersökning. 

Arbetsfördelningen har delats upp mellan författarna i kapitel resultat och resultatdiskussion. 

Martin Sjunnesson har arbetat med kapitel samhällets påverkan och hälsofrämjande arbete i 

undervisningen medan Adam Bodini har arbetat med förebyggande åtgärder och samverkan.     

Vi vill tacka alla pedagoger och skolsköterskor som har ställt upp på våra intervjuer. Utan 

deras hjälp hade inte denna uppsats varit möjligt. Vi vill också tacka våra handledare Jan-Olof 

Johansson och Lars Kristén för hjälp och råd under uppsatsens gång.  

 

Halmstad Högskola  

Sektionen för lärarutbildningen 

 

Adam Bodini & Martin Sjunnesson 

 

 

 

 



Sammanfattning/Abstract 

Fetma och övervikt är idag ett välfärdsproblem i Sverige och antalet har ökat kraftigt den 

senaste tidsperioden bland barn. Det finns få studier om hur skolor arbetar mot övervikt och 

fetma och denna studie syftar till att undersöka hur problemet bearbetas i skolorna i 

förebyggande syfte och hur pedagoger undervisar om ämnet i en medelstor stad i sydvästra 

Sverige idag. Den kvalitativa studien är deskriptiv. Låg struktur och låg standardisering har 

använts under intervjuerna för att de intervjuade ska få chans att fritt uttrycka sina åsikter så 

utförligt som möjligt om ämnet. Sammanlagt har tolv personer intervjuats varav sex 

skolsköterskor och sex pedagoger som arbetar i årskurs F-5. Ett bevämlighetsurval har 

används för att bestämma de personer som ingår i undersökningsgruppen.  

Studien visar att medvetenheten finns hos alla skolsköterskor och pedagoger som 

undersökningen innefattar. Dock är variationen stor då vissa lägger mer vikt på det 

förebyggande arbetet än andra. Hälsoförebyggande program finns i viss utsträckning men om 

det finns ett program som fungerar är oklart då inga vetenskapliga belägg finns. Alla 

pedagoger uppger dock att det hälsofrämjande arbete finns i undervisningen. Ingen enskild tid 

har avsats för detta utan de bygger in det i undervisningen av andra ämnen.    
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1. Inledning  
 

Övervikt och fetma är ett av de största folkhälsoproblemen under 2000-talet. Utefter egen 

erfarenhet och tidigare forskning visar att en stor andel elever i grundskolans tidigare år har 

fortsatt problem med övervikt trots att en stor medvetenhet finns.   

Eftersom övervikt och fetma inte är ett isolerat problem utan kan resultera i andra följder så 

har vår studie inte enbart inriktat sig mot övervikt och fetma, utan även de komplikationer det 

kan leda till som exempelvis diabetes, hjärtsjukdomar men kanske inte minst ätstörningar. 

Just ätstörningar har enligt forskning ett samband med just övervikt och fetma hos barn och 

ungdomar (Perlhagen, 2008). Det visar också på att det under senare tid ökar kraftigt bland 

barn, ur ett globalt perspektiv (WHO, 2010). Sverige är inget undantag då Folkhälsoinstitutet 

(2011) i sin rapport ”Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10” hävdar att övervikt och fetma är 

en sjukdom som växer sig allt bredare bland barn i de yngre åldrarna. Det finns dock viss 

forskning på senare tid som tyder på att övervikt och fetma i Sverige har börjat stabiliserats 

och inte längre ökar (Sanchez-Gomez et al, 2012). Vår studie är därför i högsta grad väsentlig 

då vi undersöker hur skolorna arbetar mot detta välfärdsproblem och hur medvetna 

skolpersonalen är om problemet.  

En annan faktor som gör att studien intressant är att åldersgruppen som undersökningen 

kommer behandla visar sig vara en kritisk period i livet då risken är stor att drabbas. Blir ett 

barn drabbat i tidig ålder finns det stora risker att problemet fortsätter att utvecklas. Det är 

under denna tid då chansen att försöka påverka barnet i rätt riktning är som störst (Stockholms 

läns landsting, 2010). Då skolan har en viktig roll i barns liv samt deras välbefinnande så 

anser vi det viktigt belysa hur skolpersonal, det vill säga grundskollärare och skolsköterskor  

arbetar hälsofrämjande ur perspektivet som behandlar övervikt och fetma. Raustorp (2004) 

belyser även han, att om det är någonstans man kan lägga grunden för ett livslångt lärande, är 

det just i de yngre åldrarna. Skolan är alltså en väldigt viktig del i barnens framtida 

hälsoperspektiv och skolan kan forma barnen till att leva hälsosamt och inte utveckla övervikt 

och fetma.  
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2. Syfte  
 

Examensarbetets syfte är att undersöka hur sex skolsköterskor och sex grundskollärare ställer 

sig till det faktum att problemet med övervikt och fetma hos skolbarn i årskurs F-5 växer och 

hur de både enskilt och tillsammans arbetar för att motverka problemet.  

Undersökningen inriktar sig på vad som är de bakomliggande faktorerna till varför skolbarn 

drabbas av övervikt och fetma och vilka konsekvenser det kan ha för skolgången.  

2.1 Frågeställningar 

 

 Hur ser skolsköterskor och pedagoger på övervikt och fetma? 

 Hur arbetar skolorna förebyggande mot övervikt och fetma enligt grundskollärare 

och skolsköterskor?  

 Hur säger sig skolsköterskor och grundskollärare samarbeta? 

 Hur säger sig grundskollärare arbeta för att lära sina elever om övervikt och fetma 

i undervisningen? 
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3. Bakgrund 

 

I kapitlet bakgrund behandlas insamlad data från statliga organisationer. Vi ger en översikt av 

vad övervikt och fetma är och statistiska data över hur vanligt förekommande problemet är. 

Här finns också information om rekommendationer samt handlingsprogram.    

3.1 Definition  

 

Det finns olika definitioner av övervikt och fetma. Enligt World Health Organisation (WHO) 

defineras det som en onormal eller överdriven ansamling fett som kan skada hälsan (WHO, 

2012).   

På vuxna mäts BMI (body mass index) för att kontrollera övervikt och fetma. För att få fram 

BMI mäts förhållande mellan längd och vikt för att fastställa ett värde som sedan kan visa om 

en persons vikt är hälsosam eller inte. Det finns en tabell där värdet som framställs sätts in för 

att visa om en person lider av övervikt eller fetma. När det gäller barn så har ett speciellt 

mätinstrument utarbetats. Detta har gjorts för att mätningen av övervikt och fetma skiljer sig 

mellan barn och vuxna, främst på grund av att ålder och viktklass skiljer sig tydligt. Detta 

mätinstrument kallas IsoBMI (WHO,2012).  

3.2 Förekomst i Sverige 

 

Någon nationell statistik över hur vanligt förekomande övervikt och fetma är bland barn i 

Sverige finns inte. Därför är det svårt att slå fast en specifik siffra för hur vanligt förekomande 

det är. Men regionala studier i Sverige visar att 15-20% av barnen lider av övervikt och ca 3-

5% som lider av fetma (Perlhagen, Flodmark, Hern, 2007). Dessa siffror stöds också av 

Löndahl (2007) som skriver att mellan 15-30 % av dagens barn är överviktiga och mellan 2-6 

% lider av fetma. Regionala studier visar också att övervikt och fetma är ett växande problem. 

I Stockholms län visar studier att övervikt och fetma bland 7-åringar har ökat med 8-20 % 

sedan 1989. I Umeå har det gjorts en undersökning 2001 och jämfört detta med hur det var 15 

år tidigare och kommit fram till att andelen barn som var överviktiga fördubblats och andelen 

barn med fetma femdubblats (Perlhagen, Flodmark, Hern, 2007).  
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3.3 Förebyggande åtgärder 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2004) konstaterar att åtgärder i skolan 

hjälper till att bromsa utvecklingen av övervikt och fetma bland barn och ungdomar eftersom 

fetma som redan har utvecklats är svårbehandlat och därför är de förebyggande åtgärderna i 

skolan extra viktig. Det är då viktigt att inrikta sig på allt som rör fenomenet övervikt och 

fetma enligt SBU (2004). De menar att både den fysiska aktiviteten och elevernas matvanor 

måste inkluderas för att ge ett bra resultat. WHO (2012) håller med om detta och menar att 

övervikt och fetma är ett problem som är högst möjlig att förebygga och att fenomenet bör ha 

högsta prioritet. Skolan har också ett viktigt ansvar att inspirera eleverna till en aktiv livsstil 

enligt en rapport från Saskatchewan Ministry of Education (2010) som är en skola i Kanada 

som har utfört studier om fysisk aktivitet i skolan.  

 

Ett bestämt program som skulle fungera förebyggande har dock inte konstaterats eftersom de 

vetenskapliga grunderna ännu är för svaga enligt Von Haartman et al. (2010). 

 

Livsmedelsverket (2012) rapporterar att skolan har stora möjligheter att inspirera till bra 

matvanor hos barnen i skolan även om hemmet och familjen har det största ansvaret. Skolan 

påverkar likväl elevens kostintag en hel del eftersom eleverna äter många måltider i skolan. 

 

Livsmedelsverket (2012) anger att det är skolledaren har ansvaret för att maten i att skolan 

följer de svenska näringsrekommendationerna och att skolmåltiden ska ses som en del i 

barnens utbildning. Livsmedelsverket har utvecklat en mall på menyer som går att följa för att 

uppnå de näringsrekommendationer som är uppsatta. De poängterar dock att det går att äta 

hälsosamt på flera sätt och att det inte är något krav att följa deras menyplanering 

(Livsmedelsverket, 2012). Det rapporteras även av Sanchez-Gomez et al (2012) att skolan har 

stor inverkan på hur barnets matvanor påverkas. Om skolan främjar goda matvanor innebär 

detta att barnen gör bättre val av mat även utanför skolan. 

 

Swanberg et al. (2012) hävdar i en undersökning att fetma kan förebyggas med bra matvanor, 

fysisk aktivitet och beteendeterapi där det sistnämnda var skillnaden i denna undersökning 

som var mest markant. Det bör påpekas att denna undersökning utfördes under 6-12 månader 

på barn i åldrarna 6-12 år. 
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3.4 Samverkan  

 

En undersökning, gjord av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, tar upp metoder för 

hur förebyggandet av övervikt och fetma hos barn kan se ut. De nämner bland annat familj, 

skola, regering, industri och media som faktorer som kan hjälpa till att förebygga övervikt och 

fetma (Swanberg, Italiener, Edgren, 2012).  

I skolhälsovårdens uppgifter står att skolsköterskorna skall uppmärksamma övriga aktörer i 

skolan på problemet. Det vill säga fritidspersonal, rast personal, personal i skolrestaurangen, 

idrottslärare och de som ansvarar för utformningen av skolgårdar och den yttre miljön. Detta 

handlingsprogram konstaterar klart och tydligt att hela skolan ska vara inkluderad i 

hälsoarbetet och inte bara skolsköterskan och att alla skolor bör ha ett primärpreventivt 

program mot övervikt. Hela skolan ska vara inkluderad för att de förebyggande åtgärderna ska 

fungera och främja god kost och fysisk aktivitet. Skolsköterskan ska vara med och delta i de 

diskussioner på skolan som angår både mat och fysisk aktivitet (Stockholm läns landsting, 

2010). 
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4. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel presenteras den forskning som beskriver bakomliggande orsaker till uppkomst 

av övervikt och fetma bland barn samt risker av att drabbas och åtgärder som tas i bruk i 

skolan.  

4.1 Instrument 

 

Det har visat sig framgångsrikt att använda sig av en mall för hälsosamtal kallad ”the health 

curve” enligt Golsäter et al. (2009). ”The health curve” är ett pedagogiskt instrument och mall 

som sjuksköterskor har använt sig av för att förbättra hälsan hos barn. Denna mall utformades 

för att förbättra ens individuella syn på levnadsvanor, både teoretiskt och praktiskt i relation 

till de riskfaktorer, till exempel: stress, psykiskt välmående, användning av alkohol och tobak, 

BMI, blodtryck, hjärtfel och diabetes, som kan komma att påverka barnets framtida 

hälsoperspektiv. 

“The Health Curve’ educational tool (Persson et al., 1998) was developed 

to guide health dialogues in primary health care and aims to map the needs 

of lifestyle improvements for individuals” (Golsäter 2009 sid. 77). 

Dessa hälsosamtal genererade i positiva utlåtanden från både sjuksköterskor och involverande 

föräldrarnas håll. Sjuksköterskorna var positiva till att fortsätta hälsosamtalen men menade på 

att om de inte hölls regelbundet, skulle det inte göra lika stor nytta (Golsäter, 2009). 

4.2 Risker 

 

På vissa skolor i USA har det visat sig att interventioner i skolan där man arbetar mot övervikt 

och fetma även minskar risken för att drabbas av ätstörningar. Studien som var kopplad till 

den skolbaserade interventionen gick efter ett program som innehåller riktlinjer för fysisk 

aktivitet, kost och reducerad skärmtid. Resultatet av studien utmynnade i att arbete mot 

övervikt och fetma i skolan också verkade förebyggande mot ätstörningar hos flickor. Dock 

kom man aldrig fram till varför denna arbetsmetod inte fungerade för pojkar. Däremot visar 

det att skolbaserade preventionsprogram kan vara positiva för de som lider av övervikt och 

fetma och ätstörningar (Perlhagen, 2008). Att det skulle vara en risk att utveckla ätstörningar 

genom att gå ner i vikt eller banta är inte trolig enligt Butryn & Wadden (2005)  som har 
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undersökt om bantning vid övervikt hos barn kan resultera i ätstörningar. De har kommit fram 

till att risken för att detta ska hända är minimal genom att studera tidigare forskning.  

 

Ett flertal studier visar på att hjärt- och kärlsjukdomar har starka samband med övervikt och 

fetma. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den mest förekommande dödsorsaken i västvärlden 

och 2008 var 31,8% av alla registrerade dödsfall orsakade av hjärt- och kärlsjukdomar 

(Sanchez-Gomez et al, 2012). Riskerna för sjukdomar som resultat av övervikt och fetma har 

idag ökat på grund av att detta fenomen kryper allt lägre ner i åldrarna (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011) och det är ett känt faktum att barn med övervikt och fetma har 

samband med diabetes, fetma, hypertoni, (för högt blodtryck) och dyslipidemi (för höga 

fetthalter i blodet), (Sanchez-Gomez et al 2012). WHO (2012) stöder att det är lättare att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar i låg ålder idag. WHO konstaterar också att det är stor 

chans att de som drabbas som barn behåller sin övervikt eller fetma även som vuxen om det 

inte kopplas in åtgärder under barndomen. Även Stockholms läns landsting (2010) som har 

utarbetat en handlingsplan för övervikt och fetma stöder detta och konstaterar att unga idag 

drabbas av sjukdomar som tidigare var igenkännbart med hög ålder vilket har ett samband 

med att barn idag i större utsträckning lider av övervikt.  

 

Fysiska sjukdomar är inte det enda problemet med övervikt och fetma. Sjukdomar och sämre 

rörlighet är konsekvenser som de flesta tänker på när de hör begreppet. Barn som har problem 

med hälsan presterar också sämre i skolan. Förutom prestationerna i skolan mår de också 

sämre allmänt och har problem med att skaffa kompisar enligt Statens folkhälsoinstitut 

(2011). Många överviktiga barn blir retade eller mobbade. Claude Marcus som är professor 

pediatrik säger att han inte har träffat något barn med fetma som inte har retats för sin 

övervikt (Löndahl, 2007) även om det i kapitlet angående värdegrunden i lgr11 uppges att: 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla”(Skolverket,2011, s.7). En undersökning gjord av Goldfield 

et al. (2010) visar också på att barn och ungdomar som lider av fetma visade större tecken på 

depressiva syndrom och sämre självförtroende jämfört med de barn som håller normal vikt.  
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4.3 Samhällets och hemmets påverkan 

 

Barnläkare Mårild (2011) som i sin studie undersöker uppkomsten av fetma beskriver att 

övervikt och fetma hos barn som ett resultat av samhällsutvecklingen. Med 

samhällsutveckling i detta sammanhang trycker Mårild på aspekter som socioekonomisk 

status, alltså föräldrars utbildnings- och inkomstnivå och miljöaspekter, så som tv-tittande, 

datorspelande och de genetiska anlag föräldrarna för vidare till barnen. Då familjer där 

föräldrarna har lägre inkomst inte har råd att betala för grönsaker och frukter där priserna 

ökar, blir de sockerhaltiga, prissjunkande varorna ett billigare alternativ. Även kulturella och 

religiösa seder medför enligt Mårlid negativa påverkningar på barns hälsa då barn och 

ungdomar som kommer från olika kulturella hem och på grund av religionens syn inte får 

delta i några aktiviteter som innefattar rörelse och fysisk aktivitet. Mängden tv-tittande och 

stillasittande framför medier kan på så sätt ökas, vilket leder till försämrade matvanor. 

Sambandet mellan socioekonomiska förutsättningar och fetma har också visat sig i 

Stockholms län där det är stor skillnad i olika områden. I områden där familjer med hög 

socioekonomisk status lever finns övervikt och fetma inte alls i lika stor utsträckning (Mårild, 

2011).        

Fler undersökningar visar skillnader på vilken socioekonomisk status som barnen lever i. 

Enligt Svensson et al. (2007) finns det fler barn som lever i familjer med dålig 

socioekonomiska förutsättningar som bantar, rör sig dåligt och är överviktiga än de med högre 

socioekonomisk status. En studie som har gjorts i Malmö stärker också att social status har 

inverkan på övervikt och fetma. Då studerades elever i årskurs 4 2004/2005. Tio stadsdelar 

undersöktes och marginalerna varierade kraftig, detta beroende på vilken socioekonomisk 

status stadsdelarna hade. Ju lägre socioekonomisk status desto större andel fetma och övervikt 

bland barnen (Perlhagen, Flodmark, Hern, 2007).     

 

En studie utförd av Jönköpings universitet behandlar barnfetma i relation till hemmet, vilket 

visade sig vara en faktor som påverkade barnets hälsa. Undersökningen behandlade 

sjuksköterskornas roll i det förebyggande arbetet med barn som lider av fetma och övervikt. 

Fokus lades, istället för på barnen, på föräldrarnas hälsa då det är bevisat att miljön hemma 

som grundar barns framtida hälsovanor och på grund av detta kallades föräldrar till samtal 

med sjuksköterskor redan efter barnets första levnadsår. Målet med undersökningen var att få 

föräldrar att ta ansvar för sina barns kommande levnadsvanor (Golsäter et al. 2009). Även 
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Stockholm läns landsting (2010) skriver att det är det är viktigt att inkludera föräldrarna i 

arbetet kring övervikt och fetma så även de blir delaktiga och får information om hur de ska 

arbeta för att ge sina barn förutsättningar för att utveckla bra levnadsvanor. Detta eftersom det 

är svårt för skolan att förebygga fenomenet om inte föräldrarna hjälper till när eleverna 

uppfostras till största delen i hemmet. Sanchez-Gomez et al (2012) har i sin studie 

uppmärksammat att det är svårt för skolan att utföra ett bra arbete helt på egen hand utan stöd 

från föräldrar och hem. 

 

Att involvera föräldrarna visar sig vara framgångsrikt enligt Melin & Arvidsson-Lenner 

(2009) då de i en undersökning på 7-åriga barn som var överviktiga involverat skolsköterskan, 

föräldrar och barnet själv. I denna undersökning har dessa tre parter träffats en gång i 

månaden under ett år. Skolsköterskan har under dessa möten gett råd så att barnet ska kunna 

få en mer hälsosam livsstil. Detta var uppskattat av både föräldrar och skolsköterskor som 

menade att det hjälpte mycket att problemet uppmärksammades och att deras barn minskade 

sin övervikt eftersom föräldrarna lärde sig att sätta gränser och fick ett större självförtroende 

och kunskap inom hälsa. I denna undersökning jobbade också skolsköterskan med ett 

hälsoteam innefattande en dietist för att lära sig mer om övervikt och dessutom få råd hur 

barnen skulle behandlas. Detta var enligt skolsköterskorna väldigt positivt och de kände att de 

fick mycket hjälp och kunskap av detta hälsoteam för att i framtiden kunna behandla detta 

problem på ett bättre sätt än tidigare.  

4.4 Hälsofrämjande arbete i undervisningen  

 

I österåkersprojektet undersöks ett antal skolor i Österåkers kommun med syftet att undersöka 

hur skolor kan förebygga övervikt genom goda matvanor och fysisk aktivitet. I denna studie 

har forskarna kommit fram till att god hälsa hänger ihop med god kognitiv förmåga. Vilket 

alltså betyder att både barn lär sig bättre om de har en god hälsa. Studier visar även på att 

uppförande i klassrummet och attityder påverkas av hur god hälsa en elev har. Detsamma 

gäller också tvärtom att god kunskap leder till goda levnadsvanor. Därför är det av största vikt 

att vi i skolan ger eleverna möjlighet att lära sig hur de kan uppnå god hälsa. Skolan är efter 

familjen det viktigaste hjälpmedlet för barnen när det gäller att uppnå en god hälsa. Det finns 

också belägg för att eleverna lär sig mer om det byggs in i undervisningen istället för att ha 

extra insatser till hjälp (von Haartman, Jälminger, Schäfer-Elinder, 2010). Även Raustorp 

(2004) hävdar att ju bättre barn mår fysiskt, desto bättre presterar de i skolan.  
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De största orsakerna till fetma och övervikt är för lite fysisk aktivitet och för dåliga matvanor. 

Dessa beteenden är svåra att ändra på i vuxen ålder och det är därför viktigt att öva in rätt 

levnadsvanor under barndomen (Sanchez-Gomez et al, 2012). 
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5. Metod 
 

Här redovisas de metoder som vi har använt oss av under utförandet av denna studie samt 

instrument, urval, datainsamling, etiska överväganden, diskussion och analys. 

5.1 Kvalitativ ansats med deskriptiv vetenskapsteori 

 

Denna kvalitativa studien är deskriptiv. Ett deskriptivt förhållningssätt innebär att resultatet i 

studien ligger så nära insamlad data som möjligt. Det innebär även att tolkningen av resultatet 

knappt existerar eller är väldigt låg.  

Den deskriptiva vetenskapsteorin utformades enligt Birkler, (2008) under antiken då man 

filosoferade kring varför någonting fungerade istället för att beskriva hur det fungerade. I 

relation till detta började man undra över samband och sammanhang då man gick från ett 

enbart praktiskt tänk till en mer teoretisk filosofi och inte enbart fokuserade på det man redan 

visste. Vi vet att problemet finns, vi vet hur det ser ut, men vi vill utöver detta veta varför det 

uppstår.  

”Man ville nå bortom den omedelbart synliga verkligheten. Jag kan till exempel 

med blotta ögat se att patienten är sjuk-men varför är patienten sjuk? Jag 

försöker finna orsaken till det omedelbara synintrycket. Undersökningen av 

orsakssamband betraktas ofta som själva kärnan i den vetenskapliga 

verksamheten.” (Birkler, 2008, s.8) 

Den deskriptiva vetenskapsteorin kännetecknas också av att syftet med forskningen inte bara 

är att ta reda på, och beskriva ett problem, utan även att förstå varför problemet uppstår. 

Beskrivningar utifrån ett deskriptivt förhållningssätt kan röra förhållanden som sker nu eller 

har skett och kopplat till undersökningar begränsar man sig till ett par aspekter man själv 

finner intressanta, (Patel & Davidsson, 2007). För att tydliggöra den deskriptiva 

vetenskapsteorin citaras Birkler (2008) som beskriver detta på ett bra sätt. Just att hitta 

sambandet mellan två aspekter och beskriva detta är något som också hittas i Birkler, (2008). 
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5.2 Instrument 

 

Intervjuerna som gjordes för datainsamlingen, karaktäriserades av att de var öppna. Kärnan av 

denna form av intervju, leder till att svaren på frågorna blir personligare än om man använder 

sig av en högt standardiserad intervju där frågorna är ställda i bestämd ordning. 

Intervjufrågorna som kommer att ställas är av låg strukturerad grad, vilket innebär att frågorna 

som ställs lämnar plats för den intervjuade att svara med egna ord och personen i fråga får 

prata klart om ämnet utan begränsat svarsutrymme. Att ha förkunskap och att vara påläst inför 

en intervju är en viktig del i den kvalitativa undersökningen. För att inte intervjupersonen ska 

bli hämmad eller känna sig obekväm är det en viktig aspekt att man bör kunna föra samtalet 

på en nivå där ingen känner sig trängd. För att undgå en trängd situation kan det vara viktigt 

att ha en teoretiskt färgad kunskap om det aktuella ämnet (Patel & Davidsson, 2007). 

5.3 Urval 
 

Till deltagare i undersökningen valdes sex skolsköterskor och sex grundskollärare olika 

skolområden Först tog vi kontakt med rektorerna som är verksamma inom respektive 

skolområde för att se över förfrågan om intervjuer med skolsköterskor och grundskollärare. 

Då klartecken gavs att skicka en förfrågan om intervju till skolsköterskorna visade det sig att 

det fanns de som inte ville eller hade möjlighet att ställa upp på intervju. En del av 

skolsköterskorna besvarade varken mail eller telefonmeddelanden. Den skara som fanns kvar 

av vår målgrupp blev därför den del av det resultat som redovisas i studien, ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Patel & Davidsson, 2007). Grundskollärarna anpassades utefter 

skolsköterskornas arbetsområde.    

I denna kommun finns tre skolområden; norr, centrum och söder. Skolorna vi gjorde 

undersökningen på har delats in efter dessa områden. Två skolor i varje område har 

undersökts för att få en stor bredd i studien.  

 

  



13 
 

5.4 Datainsamling 

 

Undersökningen utfördes under hösten 2012, och karaktäriserades av att skolsköterskan eller 

grundskolläraren intervjuades av en student. Intervjun hölls på den intervjuades arbetsplats av 

en student och för att försäkra oss om att intervjun uppfattades rätt lästes intervjuprotokollet 

upp för den intervjuade efter intervjun för att försäkra sig om att uppgifterna uppfattats 

korrekt. Intervjuerna tog mellan 25-30 minuter beroende på svarens längd.  

Under intervjuerna användes anteckningar i stället för ljudinspelning. Detta för att 

ljudinspelade intervjuer har en tendens att påverka intervjupersonens svar på så sätt att 

objektet känner sig obekväm och är rädd att svara felaktigt och inte vara lika spontana som i 

ett vanligt samtal. Ljudinspelning kan också uppfattas som en bevisföring om det nu är så att 

intervjupersonen eventuellt uttalat något olämpligt (Patel och Davidsson, 2003). Fördelen 

med att spela in intervjun är att vi skulle kunna ge exakta citat i texten vilket skulle göra 

texten mer trovärdig. Med en ljudinspelning är också hela intervjun dokumenterad medan 

anteckningar bara får med det som vi ser som viktigt under intervjun. 

5.5 Etiska överväganden 

 

Innan intervjuerna kontaktades rektor på aktuell skola för medgivande. Då kontakt togs med 

skolsköterskor och pedagoger informerades dessa tydligt om vilket syfte undersökningen hade 

och att konfidentialitet garanterades. Denna information gavs även precis innan intervjuerna 

startades. Alla inblandade har utlovats att få ta del av den färdigställda undersökningen.  

5.6 Analysmetod 

 

Anteckningar fördes under tiden för utförandet av intervjuerna. En kvalitativ innehållsanlys 

användes och utefter svaren på intervjufrågorna skapades slutgiltiga kategorier som hörde 

samman med de frågeställningar som genomsyrade uppsatsen (Malterud, 1998). För att få en 

tydlig struktur arbetet igenom valde vi att döpa dessa kategorier snarlikt efter våra 

frågeställningar. Rubrikerna har ändrats en del på grund av att information uppkommit under 

intervjuerna vi inte på förhand kunde förutse. Ett exempel är att kultur och ursprung har en 

större inverkan än vi kunde förutse. Detta kapitel har därför döpts om till ”samhällets 

påverkan”.  
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6. Metoddiskussion och analys 
 

Metoden som användes för att samla data under tiden för undersökningen var av kvalitativ 

karaktär. Undersökningens syfte var bland annat att undersöka hur skolsköterskor och 

pedagoger gör för att motarbeta övervikt och fetma hos barn i de yngre åldrarna.  

I valet av intervjupersoner gjordes ett bekvämlighetsurval. Kriterier användes därmed inte 

utan valet föll på de skolsköterskor som var villiga att delta. Tillgängliga pedagoger fanns det 

dock inga problem med att hitta för undersökningens syfte.  Tanken var från början att efter 

insamlingen av data från skolsköterskorna, dela ut en enkät till pedagoger i skolområdena 

med frågor baserade på svaren från intervjuerna. På grund av tidsbrist och tillgänglighet 

kunde dock lika många pedagoger som skolsköterskor komma att intervjuas. I de tre 

skolområdena belägna i en medelstor stad i sydvästra Sverige, finns totalt 36 skolor. Inte alla 

av dessa skolor kan räknas in i undersökningen då vissa enbart är högstadieskolor, då denna 

studie rör elever från årskurs f-5. Varje skola i skolområdena har inte en fast skolsköterska. I 

denna medelstora stad i sydvästra Sverige arbetar skolsköterskorna oftast på fler än en skola 

vilket även det begränsat sökfältet. Pedagoger finns dock i stor utsträckning på alla skolor.   

Det bör nämnas att det fanns en viss problematik i urvalet av just skolsköterskor och det var 

inte i ren indolens vi valde bekvämlighetsurval. Snarare var tidsbrist, ovilja att delta och 

antalet skolsköterskor inte brett nog för att ha ett mer avancerat urval.  

I efterhand, om man ställer de olika metoderna mot varandra, kvalitativ kontra kvantitativ, 

kan valet av den kvalitativa metoden påverkat utgången mer positivt. Ser man till kvantitativ 

datainsamling kan denna på grund av bortfall påverka en undersöknings syfte, i alla fall om 

man ser till denna studie.  

Att göra en kvantitativ undersökning som att till exempel skicka ut enkäter till både 

skolsköterskor och pedagoger, hade detta kunnat bli en mer omfattande undersökning. Sett 

över en längre tidsperiod för undersökning och bearbetning av empiri hade en kvantitativ 

metod eventuellt varit än mer tillfredsställande. Svaren hade tvärtemot inte blivit lika 

genomgripande som de blir om man använder sig av en kvalitativ metod som intervju. Att 

arbeta utifrån en kvantitativ metod kan även resultera i att undersökningen tar längre tid än 

väntat då svaren kan dröja eller inte komma in överhuvudtaget. Ser man ur det kvalitativa 
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perspektivet blir måhända svaren blir färre, dock blir data mer djupgående på ett sätt som den 

kvantitativa metoden inte kan ge.  

6.1 Tillförlitlighet 

 

Då studien gjordes i alla skolområden mättes det som avsågs skulle mätas, det vill säga 

validetet. Ser man ur ett kritiskt perspektiv kunde man enbart fokuserat på ett skolområde i 

stället för de fyra som avsågs att mätas. Eftersom vår intention med studien var att jämföra 

och undersöka på vilka olika sätt grundskollärare och skolsköterskor arbetade i en hel 

kommuns olika skolområden hade inte enbart ett skolområde gett oss ett resultat av hög 

validitet med tanke på våra frågeställningar. Resultatet går inte generalisera för hela 

kommunen eftersom allt för få intervjuer har gjorts på grund av tidsbegränsningen av arbetet. 

Men det ger en viss översikt av hur olika skolor i kommunen behandlar övervikt och fetma i 

skolan och kan även ge förslag till anpassat arbete som eventuellt kan leda till förbättring.   

Validiteten kunde också varit högre om vi upptill grundskollärare och skolsköterskor hade 

valt att inrikta oss mot andra yrkesgrupper inom skolan, till exempel kökspersonal eller 

idrottslärare. Vi ansåg dock skolsköterskorna som en viktig målgrupp i undersökning då de 

involveras och har mest kunskap inom området då det ingår i deras ansvar och utbildning. 

Grundskollärarna valdes dels för att vi själva, som framtida pedagoger, ville få en inblick i hur 

det förebyggande arbetet fungerar i dagens läge, dels för att forskning kring denna yrkesgrupp 

i relation till problemet är nästintill obefintlig.   

Reliabiliteten i studiens resultat kan dock skifta. Ser man till urvalet kan reliabiliteten framstå 

som bristfällig, men då många av de skolsköterskor som intervjuades är verksamma på fler än 

den skola vi gjorde intervjun på, kan man se det ur ett icke bristfälligt perspektiv. 

Reliabiliteten i en kvantitativ studie skulle också bli högre men eftersom vår undersöknings 

syfte var att undersöka skolsköterskors och grundskollärares arbete kring detta hade en 

statistisk undersökning blivit bristfällig eftersom svaren inte varit lika utförliga. Det hade även 

blivit allt för många frågor att besvara för de deltagande vilket hade kunnat leda till ovilja att 

ställa upp.  
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7. Resultat 
 

Utifrån svaren på frågorna i intervjuerna har en sammanställning av kategorier framställts 

vilka redovisas i både resultatet och resultatdiskussionen. Med rubriken samhällets påverkan 

menar vi ekonomisk och kulturell, det vill säga ursprung och religion, har för inverkan på 

övervikt och fetma.    

7.1 Samhällets påverkan   

 

I skolområde söder finner en av skolsköterskorna att problemet med övervikt och fetma 

uppstår ur familjens socioekonomiska status. Vikt läggs på den kulturella skillnaden där 

övervikt ses som ett tecken på välfärd och inte som ett hälsoproblem. Familjernas ekonomiska 

situation anses också vara en aspekt och bidragande problematik då de helt enkelt inte har råd 

att sätta in sina barn i idrottsklubbar då familjerna oftast är stora. Den ekonomiska situationen 

gör sig även synbar då inköp av matvaror görs. Detta i samband med okunskap om kost är en 

bidragande faktor till att produkter med hög sockerhalt och kvantitet prioriteras. 

Skolsköterskan menar också på att många av barnens föräldrar inte vet vad de ska handla för 

något när de går i affären vilket ofta leder till att det blir det billigaste och därmed det som 

anses mest onyttigt ur vårt perspektiv. I och med kulturella skillnader så finns det en 

varierande syn på vad som är bra och nyttig mat. 

En skolsköterska i skolområde söder menade på att den kulturella skillnaden inte alls har att 

göra med att övervikt och fetma är ett problem, trots att övervikt och fetma är märkbart 

synligt i skolområdet.  

Skolsköterskan för ett område av det norra skolområdet menar på att omgivningarna inbjuder 

till idrottsaktiviteter och att rörelse och fysisk aktivitet bland barn är stor. Övervikt och fetma 

i just det här området beror inte på att barn motionerar för dåligt, det beror på kosten. Även 

nationell härkomst kan spela in då skolsköterskan hävdar att vissa anser att man lever i välfärd 

om man är överviktig, detta inom den kulturella aspekten.  

Den andra skolsköterskan trycker på att övervikt och fetma är ett problem som grundar sig i 

familjens socioekonomiska situation. Rör föräldrarna väldigt lite på sig är risken stor att 

barnen tar efter detta beteende. Utbudet av idrottsaktiviteter i området är stort, men kan också 

innebära ekonomiska utgifter för utövandet. Har familjen inte råd eller motivation att lägga 
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ekonomiska utgifter på tillbehör eller medlemskap som fordras för utövandet av en viss 

aktivitet, tar stillasittandet över. Den kulturella synpunkten spelar enligt skolsköterskan också 

in då det i vissa kulturer anses som fint och visar på välfärd om barnen är överviktiga. Denna 

skolsköterska menar att eftersom det från andra kulturella perspektiv där det är fint att vara 

lite överviktig och att övervikt visar på god ekonomi, gör att de inte ser det som en nackdel 

med att köpa den billiga mindre hälsosamma maten.  

Skolsköterskorna i det centrala skolområdet menar på att de digitala instrumenten, så som 

datorer och konsolspelande, är en bidragande faktor hos de som är överviktiga och feta. Detta 

stillasittande i samband med att intresset för den fysiska aktiviteten avtar.  

Barn som inte rör på sig, eller till väldigt liten del och samtidigt äter överportionerade 

måltider riskerar att drabbas av övervikt och fetma. Matvanorna hos barnen grundas i 

hemmet, men det är även varor med hög sockerhalt som intas och senare blir ett problem för 

barnen. Dessa vanor och måltidsupplägg i relation till den alltmer stillasittande livsstilen gör 

att barnet äter sig till övervikt.    

7.2 Förebyggande åtgärder 

 

Det visar sig vara stor variation på det förebyggande arbetet kring övervikt och fetma i de 

områden som har undersökts. Generellt så finns ändå någon gemensam insats inom skolorna 

för att motverka problemet. I de flesta skolorna inriktar de sig till största delen på fysisk 

aktivitet inom det förebyggande arbetet men det finns även en del arbete kring kost och 

utbildning. Det som nämns genomgående som orsak till att det förebyggande arbetet inte får 

så stort utrymme är tidsbrist. En av skolsköterskorna i område norr menar att andelen 

överviktiga och feta barn har minskat under senare år vilket kan bero på att skolorna har blivit 

mer medvetna om problemet. 

7.2.1 Fysisk aktivitet 

 

I område norr läggs det emellertid stort fokus på det hälsofrämjande arbetet kring övervikt 

och fetma. En skola som undersökts arbetar under projektet ”hälsofrämjande skola” där kost 

och rörelse är de centrala delarna. Målet med detta projekt är att öka lusten att lära och 

välbefinnande hos eleverna och även stärka samanhållning och delaktighet mellan elever, 

skolpersonal och föräldrar. Inom detta projekt finns rastaktiviteter som innebär att en eller 
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flera pedagoger är ute och skapar aktivitet som eleverna kan delta i. En gång i veckan finns 

också ”morgongympa” med på schemat för alla elever och personal på skolan. Dessa 

rastaktiviteter är exempelvis dragkamp som också är till för att stärka samanhållningen mellan 

elever och personal. På den andra skolan i norr arbetar de också utefter ett ”hälsotema” som 

ingår i undervisningen. I detta ”hälsotema” ingår olika aktiviteter som ska främja elevernas 

hälsa. Eleverna lär sig om kost och fysisk aktivitet genom att titta på film, samtala och utföra 

praktiska övningar. Inom denna skola har de också ”uteklassrum” som ingår i undervisningen. 

Då går rörelse och teori hand i hand eftersom de först är ute och går för att sedan kunna 

fokusera mer på de teoretiska delarna av skolarbetet. Skolsköterskan och idrottspedagogerna 

har på denna skola försökt få igenom ett förslag att ha mer idrott men detta skulle inte vara 

möjligt på grund av att tiden måste läggas på andra ämnen.  

Även i område söder finns gemensamma insatser för att motverka övervikt och fetma. På en 

av de undersökta skolorna finns 20 minuters promenad med hela klassen schemalagt. Ibland 

går dock vissa klasser ifrån detta och anledningen till det är ofta att de inte hinner. Men 

generellt så sköts det bra. Om denna promenad hjälper mot viktminskning är oklart. 

Huvudsyftet med detta är dock att få elever uppmärksamma på att det är bra att röra sig och 

att det genererar i en tankegång hos eleverna som gör att de får in fysisk aktivitet som en rutin 

i vardagliga livet. Pedagogerna på skolan arbetar också förebyggande i klassrummet genom 

att ha ett tema om kroppen där de pratar i klasserna om träning och kost. Här pratar också 

pedagogerna med eleverna hur kroppen reagerar på träning och berättar varför kost och 

träning hör samman.  

På en annan skola i samma område lägger pedagogerna upp rastaktiviteter som är frivilliga för 

eleverna att delta i. Idrottslärarna har en positiv inverkan på den fysiska aktiviteten hos 

eleverna anger en av skolsköterskorna i område söder. De fungerar som en inspirationskälla 

och ger eleverna utrymme att testa på många olika former av idrotter för att hitta något som 

alla tycker är tillfredställande. De har på denna skola satsat mycket på att bygga upp 

skolgården på ett sätt som inspirerar barnen till att vara ute och röra på sig. I ett projekt som 

idrottslärarna hade tillsammans med eleverna på skolan hjälptes de åt att komma på idéer och 

bygga upp skolgården så att det fanns aktiviteter som passar all elever. Kontentan av detta 

projekt har blivit väldigt lyckat och inspirerar barnen att gå ut och röra på sig.  

I område centrum svarade en av skolsköterskorna att de inte har någon gemensam insats för 

att förebygga övervikt och fetma för tillfället. Däremot konstaterar samma skolsköterska att 
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det skulle vara mycket bra om det fanns ett utarbetat program för detta så att inte varje skola 

själv behövde ta ansvar eftersom detta är tidskrävande och svårt att hinna med eftersom det 

finns många andra problem. På den andra skolan som ingick i undersökningen fanns ett 

program som benämndes ”kropp o själ” där de jobbar hälsofrämjande för att lära barnen att 

leva efter en sund livsstil. Pedagogerna jobbar i klassrummet med så kallad ”pausgympa” som 

är användbar för att eleverna ska få röra på sig gemensamt under lektionen för att sedan kunna 

lägga större fokus på skolarbetet.   

7.2.2 Kost 

 

Kosten som serveras under skollunchen är något som är svårt att ändra enligt skolsköterskor 

och pedagoger eftersom detta styrs av livsmedelsverkets rekommendationer. Däremot kan 

pedagoger och skolsköterskor påverka hur maten ser ut på fritids. Genomgående är det att 

byta ut vitt bröd mot grövre bröd som anges viktigt. Skolorna i område norr har påpekat att de 

bytt ut den smaksatta filen mot vanlig fil på grund av att denna är hälsosammare. En av 

skolsköterskorna i område norr påpekar att de numera bara serverar sötsaker då något firas 

som vid födelsedagar och högtider till skillnad mot förr då detta inte var lika noga. I område 

söder uttalar sig en pedagog liknande och säger att de förr kunde servera chokladpudding med 

grädde till mellanmål vilket inte skulle kunde hända längre. Fruktstunder är något som 

generellt finns under lektionstid. Alla är dock inte lika positiva till det. En av pedagogerna i 

område söder anger att eleverna uppmanas att ta med frukt till skolan men det är bara ibland 

som de tillåts äta under lektionstid eftersom det brukar bli stökigt. 

7.3 Samverkan 

 

Vi har i vår undersökning främst inriktat oss på pedagoger och skolsköterskor. Under våra 

intervjuer har det dock framgått att det finns en tredje part som inte går och bortse ifrån. Den 

tredje parten är föräldrarna som framförallt skolsköterskorna påpekar är centrala i deras 

arbete. Samarbetet mellan pedagoger och skolsköterskor finns inte i så stor utsträckning. Det 

som genomgående nämns är att skolsköterskan kan säga till läraren om en elevs matintag. 

Skolsköterskan har då pratat med föräldrarna och kommit överens om att hålla koll på elevens 

matintag under lunchen så att eleven inte äter för mycket. Men i de flesta fall pratar 

föräldrarna direkt med läraren om detta och samtal mellan pedagoger och skolsköterska krävs 

då inte. Därför har denna del mestadels komma att handla om samarbete mellan pedagoger 
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och föräldrar respektive skolsköterska och föräldrar.  I den ålder barnen vi undersöker 

befinner sig i är alla skolsköterskor väldigt noga med att påpeka att allt måste gå igenom 

föräldrarna och att föräldrarnas godkännande således måste ges för att kunna gå vidare i 

arbetet med barnet. Det finns dock en gemensam arbetsplan som alla skolsköterskor arbetar 

efter om det är så att det befaras att barnet kan fara illa på grund av föräldrarnas ignorans. Då 

tar skolsköterskorna kontakt med socialtjänsten och de tar då över ärendet. Detta är emellertid 

inte något som händer speciellt ofta utan föräldrarna brukar i de allra flesta fall vara 

samarbetsvilliga. Men en skolsköterska i område norr påpekar att det varierar hur fort 

föräldrarna reagerar på problemet. Vissa vill hjälpa till direkt medan andra inte ser det som ett 

stort problem till att börja med. De föräldrar som inte gör det får man försöka prata lite extra 

med så att de inser riskerna. 

Övervikt och fetma är ett väldigt känsligt ämne och därför är det viktigt att vara försiktig när 

man pratar om det eftersom både föräldrar och barn kan ta illa upp. En skolsköterska i område 

norr menar att samtalet om övervikt börjar försiktigt för att få reda på hur föräldrarna vill gå 

vidare.  

I område centrum tar en av pedagogerna upp att de nyligen haft ett barn med grov övervikt då 

föräldrarna valde att gå direkt till sjukhuset och inte prata med skolan eller skolsköterskan om 

detta först. Vilket ansågs som ovanligt eftersom det i de flesta fall är så att det först är 

skolsköterskan som föräldrarna och barnet tar kontakt med för att gemensamt bestämma om 

hur behandlingen ska gå vidare. Skolsköterskan bedömer då och ger tips om vilka olika vägar 

de kan gå. Bedöms problemet som allvarligt ges förslag om att sätta in specialbehandling med 

dietist och hälsoteam. Om problemet inte ses som allvarligt men att det ändå behöver 

behandlas så är det mest förekommande att boka in möten med skolsköterskan med jämna 

mellanrum för att få tips på hur föräldrarna kan arbeta med övervikten. Det viktiga i den 

åldern undersökningen kretsar kring är att barnet inte accelererar i vikt utan håller sig på en 

konstant viktökning.   

Om barnet själv kommer till pedagog eller skolsköterska och vill prata om problem med sin 

övervikt är det enligt alla som deltog i undersökningen självklart att svara på barnets frågor 

och hjälpa till att prata om det. Enligt en skolsköterska i område centrum är det viktigt att 

bedöma hur hotande övervikten är innan man tar tag i det. Framförallt för att slippa oroa 

barnet och föräldrarna i onödan och även för att inte lägga för mycket tid på ett problem som 

inte finns. Det är därför viktigt att veta bakgrund om barnet. Om barnet är överviktigt men rör 
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sig mycket är det ingen idé att oroa sig eftersom detta i de flesta fall ordnar sig i framtiden. 

Barn växer väldigt olika och det viktiga är att se till att de har en aktiv livsstil. De barn som 

istället uppger att de sitter vid datorn hela dagen måste uppmärksammas och då ta kontakt 

med föräldrarna eftersom denna livsstil kan bli ett stort problem i framtiden. Många av 

skolsköterskorna och pedagogerna anger att barnen anammar föräldrarnas livsstil. Därför är 

det viktigt att fråga om hur föräldrarna äter och rör på sig. Ofta blir detta en väckarklocka för 

föräldrarna att de måste ändra sin livsstil för att ge sitt barn ett hälsosamt synsätt.   

7.4 Hälsofrämjande arbete i undervisningen 

 

Pedagogerna är överens om att problemet med övervikt och fetma hos barn i de yngre 

åldrarna inte finns i en alltför för stor utsträckning i de olika skolområdena. Det förebyggande 

arbetet mot en hälsosammare livsstil är även det en gemensam nämnare. Pedagogerna i 

skolområdena menar att de inte arbetar direkt mot övervikt och fetma, utan att de i 

undervisningen lägger in olika teman för att öka förståelsen för hälsa respektive ohälsa.  

På de olika skolorna arbetar pedagogerna med teman som behandlar kropp, hälsa och själ där 

de diskuterar och teoretiskt går igenom vad man ska äta och varför och hur kroppen påverkas 

av fysisk aktivitet och kost. För barnen i de högre årskurserna kommer denna kunskap till 

dem i de olika ämnesundervisningarna, så som till exempel hemskunskap, och de 

naturorienterade ämnena.  

Idrotten under skolveckan görs allsidig då det anses vara viktigt att eleverna lär sig hur 

kroppens olika delar arbetar. Men det är inte bara idrotten som kännetecknar den fysiska 

aktivitet som skolorna erbjuder. Promenader och fysiska aktiviteter är en stor del i det 

hälsofrämjande arbetet. Uteklassrum som började med promenad och rundade av med lekar 

av olika slag förekom i fler än en klass och årskurs, men även planerade uteaktiviteter på 

skolgården var ett vanligt inslag i den dagliga undervisningen. Trots att det hälsofrämjande 

arbetet främst syftar till att öka elevernas kunskaper inom kost och fysisk aktivitet 

understryker en pedagog att åtgärderna mot övervikt och fetma tas i beaktning då problemet 

har vuxit sig stort. 

Eleverna i årskurs f-5 sägs till eller rekommenderas även att ta med sig frukt eller grönsak att 

förtära under dagen och det förklaras för dem att frukt är nyttigt och att det är viktigt att få i 

sig varierad kost.   
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8. Resultatdiskussion och analys 
 

Tidigare forskning jämförs i resultatdiskussionen med det vår undersökning visar.  

8.1 Samhällets påverkan 

 

Överlag finns det en aspekt där fem av de sex skolsköterskor som intervjuades har som en 

gemensam faktor till hur och vad de upplever att övervikt och fetma har sin grogrund. Detta 

perspektiv är familjers socioekonomiska status, det vill säga de hemförhållanden barnen 

kommer ifrån. Det är familjers ekonomiska situation, deras syn på kost och barns intresse för 

digitala medier som ökar, till exempel datorer och tv-spel. Utifrån undersökningar som 

hämtats till bakgrundsinformation, finns stora överensstämmelser med det skolsköterskorna 

hävdat i relation till hur de upplever övervikt och fetma. Mårild (2011) fastslår att övervikt 

och fetma hos barn har sin grund i den samhällsutveckling som sker varpå han nämner 

föräldrars utbildnings- och inkomstnivå samt miljöaspekter som tv-tittande och datorspelande 

som bidragande faktorer. Mårild hävdar även att familjer där den socioekonomiska statusen är 

högre är inte problemet lika synligt, något Svensson et al. (2007) ställer sig likstämmiga till. 

Kulturella aspekter är även de påverkande faktorer om man ser till barns kostintag och 

förhållande till fysisk aktivitet. Skolsköterskorna hävdar att kulturella skillnader medför olika 

perspektiv att se på övervikt och fetma. Är barnen överviktiga kan detta enligt föräldrarna ses 

som ett tecken på välfärd, att de har råd att föda sina barn. Förhållandet till fysisk aktivitet är 

inte alltid tillgängligt för barn som kommer från hem där kulturen säger att de inte får delta i 

idrottsliga aktiviteter (Mårild, 2011). Enligt skolsköterskorna så är stillasittandet och intaget 

av för mycket och fel kost en av anledningarna till att barnen blir överviktiga eller feta, vilket 

stämmer överens med vad Sanchez-Gomez et al. (2012) hävdar.   

Socioekonomisk status, kulturell härkomst och stillasittande i relation till det ökande intresset 

för dator- och tv-spel samt tv-tittande är enligt skolsköterskorna de främst bidragande 

orsakerna till att barn blir överviktiga eller feta. Dessa aspekter har ett samband och stämmer 

överens med Mårilds (2011) undersökningar kring problemet.      
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8.2 Samverkan 

 

Studiens resultat visar att föräldrarnas levnadsvanor har starka samband med hur barnens 

levnadsvanor ser ut. Detta stämmer bra överens med vad Golsäter et al. (2009) tidigare 

påvisat angående barnfetma i relation till hemmet. I denna studie har fokus lagts på 

föräldrarnas hälsovanor och det visade sig att miljön hemma grundar barnets framtida 

levnadsvanor. Både pedagoger och skolsköterskor upplyser i vår undersökning att barnen 

anammar föräldrarnas livsstil och att det är av största vikt att fråga föräldrarna om deras 

kostintag och fysiska aktivitet för att få en uppfattning var barnets hälsotillstånd har sin grund. 

Målet med Golsäters undersökningen var att föräldrarna skulle ta ett större ansvar för sitt 

barns hälsa de kommande levnadsåren. Föräldrar kan ha svårt att inse att deras livsstil inte är 

hälsosam och att det påverkar barnen i stor utsträckning enligt vår studie. Det blir en 

väckarklocka när de då pratar med skolsköterskan om detta och inser att de måste ändra sina 

matvanor och fysiska aktivitet för att få med barnen på detta.  

Att delge föräldrarna information om övervikt och fetma är enligt vår undersökning inte något 

som finns i planeringen på skolorna utan det är när problemet uppstår som skolpersonalen, då 

i första hand skolsköterskan tar tag i det. Stockholm läns landsting (2010) menar att det är 

viktigt att föräldrarna är delaktiga och nås av information för att kunna ge sina barn en bra 

grund till en hälsosam livsstil. Detta är något som fattas på de flesta av de undersökta skolorna 

i denna medelstora stad i sydvästra Sverige. Anledningen är tidsbrist och att det finns andra 

prioriteringar som går före. Ett annat hinder som kommer på tal i alla våra intervjuer att 

övervikt och fetma är ett väldigt känsligt ämne att prata och ge ut information om. Både barn 

och föräldrar kan ämnet personligt och ta illa upp vilket innebär ett hinder i behandlingen och 

det förebyggande arbetet. 

Att föräldrar får kunskap och medvetenhet om ämnet är något som ger resultat eftersom 

undersökningsgruppen anger att majoriteten av föräldrarna är samarbetsvilliga när väl ämnet 

kommer upp. Melin & Arvidsson-Lenner (2009) som har utfört en studie om detta påvisar att 

samtal mellan skolsköterskan och föräldrarna gav större kunskap och självförtroende när det 

gäller att beakta barnets hälsa vilket resulterade i att de flesta barnen reducerade sin vikt. 

Detta var också något som var uppskattat hos föräldrarna. Sanchez-Gomez et al. (2012)  

rapporterar att det är svårt för skolan att göra något på egen hand utan att föräldrarna hjälper 

till. I den undersökning vi utfört är det svårt att säga emot detta påstående eftersom alla 
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intervjuade är noga med att ange föräldrakontakt som ett måste innan de pratar med barnen. 

Pedagoger och skolsköterskor får inte heller sätta in någon slags vård av barnet om inte 

föräldrarna ger tillstånd till detta. Dock visar det sig finnas undantag när tillståndet hos barnet 

är väldigt kritiskt och föräldrarna inte anses kunna ta ansvar för barnet. Då ska enligt en 

gemensam handlingsplan barnet skickas vidare till socialtjänst.     

Resultaten i den kommun vi fokuserat studien i visar på att samarbetet mellan skolsköterskor 

och pedagoger inte finns i stor utsträckning. Stockholms läns landsting (2010) motsätter sig 

detta i sin handlingsplan mot övervikt och fetma. De eftersöker att skolsköterskan ska delta i 

alla samtal på skolan som innefattar både mat och fysisk aktivitet. För att det förebyggande 

arbetet ska fungera menar de att hela skolan måste vara involverad.  

8.3 Förebyggande åtgärder 

 

 

Våra resultat visar att det finns förebyggande åtgärder på de flesta skolor men som rubriken 

säger är det en stor variation på hur de olika skolorna jobbar förebyggande mot problemet. 

Inga av de undersökta skolorna jobbar efter samma program utan alla har olika. Von 

Haartman et al. (2010) konstaterar att det inte finns något bestämt program som har 

tillräckliga vetenskapliga grunder för att fungera. Detta är en anledning till variationen i det 

förebyggande arbetet. Studien visar dock att ett utarbetat program vore uppskattat eftersom 

det är tidskrävande för varje skola att framställa egna förebyggande program.  

 

Det bör läggas tid på det förebyggande arbetet enligt SBU (2004) och WHO (2012) som 

konstaterar att övervikt och fetma är högst möjligt att förebygga och att det bör ha en hög 

prioritet eftersom det idag är ett stort folkhälsoproblem. Varför det inte läggs mycket tid på 

förebyggande åtgärder är på grund av att det finns andra ämnen och prioriteringar som går 

före. På en av skolorna har de försökt att få igenom ett förslag om mer idrott. Detta har då inte 

varit möjligt eftersom det finns andra ämnen som har högre prioritet. Att lägga mer tid på att 

utveckla ett fungerande förebyggande program skulle på sikt enligt SBU (2004) spara tid 

eftersom de fastslår att utvecklad fetma är väldigt svårbehandlad vilket leder till tidskrävande 

insatser när detta väl inträffar.  

 

Det finns tecken på att skolor i den undersökta kommunen börjar bli mer medvetna och arbeta 

förebyggande kring problemet och en av skolsköterskorna i område norr menar att övervikt 
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och fetma har minskat på senare tid. Vilket också Sanchez-Gomez. Et al (2012) har påvisat i 

en studie där de undersökt olika sätt att förebygga fetma. De har kommit fram till att övervikt 

och fetma i Sverige har börjat stabiliserats på senare tid.  

 

De flesta förebyggande åtgärder handlar om fysisk aktivitet enligt vår studie. Som exempel 

morgongympa, promenader och rastaktiviteter. SBU (2004) lyfter fram helhetsperspektivet 

när det gäller arbete kring övervikt och fetma. En skola i område söder lyfter fram att de 

jobbar med helhetsperspektivet. Denna skola har promenader, pratar om kost och träning i 

undervisningen och har även jobbat med att få en hälsosam mat. Inspiration och engagemang 

anges av den andra skolan i område söder som viktigt. Saskatchewan Ministry of Education 

(2010) menar också att det är av största vikt att inspirera eleverna till rörelse. Denna skola i 

område söder har arbetat mycket med att engagera hela skolan i utformningen av skolgården 

som ska ge alla elever möjlighet till en aktiv livsstil. Detta har enligt denna skola visat sig 

vara framgångsrikt och eleverna har inspirerats till att vara fysiskt aktiva. 

 

Anledningen till att det mestadels är den fysiska aktiviteten som står i centrum för det 

hälsofrämjande arbetet är enligt de intervjuade personerna att de har lite inflytande över vad 

barnen får för mat eftersom det är livsmedelsverkets rekommendationer som skolorna går 

efter. Det rapporteras i en studie av Sanchez-Gomez et al (2012) att skolan har stor inverkan 

på barnets matvanor och att den mat barnen äter i skolan återspeglas i deras matvanor även 

utanför skolan. Detta ansvar ligger då enligt undersökningsgruppen mestadels på 

livsmedelsverket. Men möjlighet att påverka finns idag enligt Livsmedelsverket (2012) som 

menar att skolledaren bär ansvar för vad som serveras i skolan. De svenska 

näringsrekommendationerna är riktlinjer som ska följas och livsmedelsverket har utarbetat 

menyer som går att följa för att uppnå rekommendationerna. Dock är detta inget krav och det 

är fullt möjligt för skolorna att arbeta fram egna menyer. Därför finns ändå möjligheten för 

skolpersonalen att påverka skollunchen. På fritids däremot visar resultatet på att 

skolpersonalen har inflytande på det som serveras och även fått igenom förslag om ändringar. 

Även om skollunchen är en del av barnens utbildning enligt livsmedelsverket (2012) visar det 

resultat vi har fått fram att detta inte får något större utrymme i undervisningen.  
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8.4 Hälsofrämjande arbete i undervisningen 

 

Upplevelsen kring fenomenet övervikt och fetma och arbetet emot det ses inte som ett alltför 

stort problem av de intervjuade, därmed arbetar de inte direkt emot det. Däremot arbetar 

pedagogerna ur ett hälsfrämjande perspektiv i form av teman om hälsa och kropp, aktiviteter 

utomhus och genom en allsidig idrott- och hälsa undervisning. 

I det hälsofrämjande arbetet återfinns kost och motion som en av grundstenarna för en sund 

och hälsosam livsstil. Kostens betydelse i detta arbete trycker livsmedelsverket (2012) på, 

vilka menar att motivation till bra kostvanor bör framhållas då barn intar fler än en måltid i 

skolan, och att varje elev borde uppmuntras till kostlära. 

Utifrån pedagogernas hälsofrämjande arbete i denna undersökning, kan även det Von 

Haartman et al. (2010) hävdar, styrka vikten av kunskap i förhållande till kost och hälsa. De 

nämner att det är viktigt för barn att tidigt lära sig att uppnå god hälsa, då detta påverkar 

elevens prestation och uppförande i klassrummet men också leder till ett livslångt lärande, 

något Raustorp (2004) medger. Det främsta sättet för eleverna att erhålla denna kunskap 

enligt denna undersökning, är genom ämnesintegrerad undervisning, inte genom 

specialundervisning eller extra insatser. Ett exempel på detta är då eleverna börjar undervisas 

i naturorienterande ämnen och hemkunskap. 
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9. Konklusion  
 

Sammanfattningsvis kan vi slå fast att det förebyggande arbetet finns i skolorna och 

personalen på de skolor som ingår i vår undersökning är medvetna om att övervikt och fetma 

är ett stort problem bland barn idag. Det är dock väldigt oklart om åtgärderna fungerar och det 

finns generellt inga tydliga riktlinjer i skolorna för hur arbetet ska fortgå. Variationen är stor 

då vissa skolor satsar mycket på hälsoperspektivet medan andra skolor inte jobbar alls mycket 

med detta. 

Samarbetet mellan skolsköterska och pedagoger är näst intill obefintligt inom området 

övervikt och fetma då de båda parterna jobbar mer var för sig. Vi kan ändå slå fast att de 

pedagoger vi har intervjuat utför förebyggande arbete om hälsa i undervisningen. De har inga 

enskilda lektioner för detta ämne då de integrerar de hälsofrämjande riktlinjerna i 

undervisningen. 

Det visar sig vara skillnader i hur personalen upplever problemet i de olika områdena söder, 

centrum och norr. Detta beror framförallt på de socioekonomiska förutsättningarna och det 

kulturella ursprunget vilket ser annorlunda ut i de olika områden vi undersökt. Eftersom det 

har framkommit att hemmet och barnens föräldrar är en väldigt viktig del i arbetet. 

Samarbetet med föräldrar blir därför en viktig del eftersom allt som rör samtal och åtgärder 

för enskilda barn måste gå genom föräldrarna först. 

Härmed anses våra frågeställningar besvarade. Det viktigaste som framkommit i denna studie 

betraktas av författarna vara det nästan obefintliga samarbetet mellan skolsköterskor och 

pedagoger.   
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11. Bilagor  

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide pedagog 

 

Hur upplever du som skolsköterska arbetet kring övervikt och fetma? 

- Ser du övervikt och fetma som ett problem? 

- I hur stor utsträckning finns problemet? 

- Vad beror detta på? 

Hur arbetar skolorna förebyggande mot problemet?  

- Finns några speciella program eller riktlinjer skolan går efter? 

- Kan ni påverka kosten så att den blir mer hälsosam? 

- Försöker ni ändra på kosten så att den blir mer hälsosam? 

- Låter skolan barnen röra på sig och motionera i tillräckligt stor utsträckning? 

Hur samarbetar skolsköterskor och pedagoger? 

- Finns något samarbete? 

- Hur samarbetar ni så fall? 

Hur arbetar du som pedagog med övervikt och fetma i undervisningen? 

- Integrerar du arbete kring hälsa med andra ämnen som du undervisar i? 

- Finns någon speciell tid avsatt för undervisning om hälsa? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide skolsköterska 

 

Hur upplever du som skolsköterska arbetet kring övervikt och fetma? 

- Ser du övervikt och fetma som ett problem? 

- I hur stor utsträckning finns problemet? 

- Vad beror detta på? 

- Hur går du till väga om problemet uppstår? 

Hur arbetar skolorna förebyggande mot problemet?  

- Finns några speciella program eller riktlinjer skolan går efter? 

- Kan ni påverka kosten så att den blir mer hälsosam? 

- Försöker ni ändra på kosten så att den blir mer hälsosam? 

- Låter skolan barnen röra på sig och motionera i tillräckligt stor utsträckning? 

Hur samarbetar skolsköterskor och pedagoger? 

- Finns något samarbete? 

- Hur samarbetar ni så fall? 
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Bilaga 3 

 

Sammanfattning av en intervju med pedagog 

 

Hur ser du på problemet övervikt och fetma? 

Problemet är inte direkt synligt, visst finns det fall av det men det är inte direkt något 

överflöd. Det är också ganska svårt att se då elever i låga åldrar inte är fullt utvecklade. Dock 

är det inte den fysiska biten man lägger mest fokus på. Många av prioriteringarna går ut på att 

skapa sammanhållning i klasserna och att barnen mår bra psykiskt.  

Förebyggande arbete 

Barn i de yngre åldrarna leker väldigt mycket på rasterna, det är allt från att spela fotboll och 

bandy till att leka vid rutschkanorna och leka tafatt. Vi har också ett hälsotema där vi går 

igenom allt från kost till fysisk aktivitet, detta i form av filmer, samtal och praktiska 

utövningar. Om man ser till matsalen och hur eleverna äter, försöker vi ofta få dem att ta lite 

sallad, men vi tvingar dem inte. Problemet är inte att de tar för mycket, snara tvärt om. Vi har 

även fruktstund varje dag då de får äta sin frukt och lyssna på en saga. 

Hur arbetar du som pedagog med det i undervisningen 

Vi har uteklassrum där vi har aktiviteter, både fysiska men också teoretiska, också mycket här 

prioriteras klasskänslan och samarbetet. Då vi har uteklassrum går vi först en längre bit för att 

sedan lägga fokus på mer teoretiska uppgifter. Men någon tid som är avsatt specifikt för 

hälsoundervisning finns inte utan det som vi lär barnen om hälsa gör vi på eget initiativ och vi 

integrerar detta i undervisningen av andra ämnen. 

Samarbete med skolsköterska 

Det finns inget direkt samarbete med skolsköterskan på så vis, bara om det är något som är 

väldigt tydligt, men det behöver inte handla om övervikt och fetma, det kan vara vad som 

helst sett ur ett hälsofrämjande perspektiv.  
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Bilaga 4 

 

Sammanfattning av intervju med skolsköterska 

 

Hur ser du på problemet övervikt och fetma? 

Många barn i detta område rör sig väldigt bra och har många fritidsaktiviteter, det största 

problemet är kosten inte motionen. Det har bromsat lite med feta barn på senare år. Kan bero 

en del på kultur om barnen är feta. T.ex. Romer har status om de har lite mage eftersom det 

visar att de har råd o.s.v. det är viktigt att informera dessa om att det är farligt med övervikt.  

Förr för ca 15-20 år sedan börja man inte kolla om barn var överviktiga förens 9-10 år. Nu 

börjar man kolla på barnavårdscentralen vid 3-4 års ålder. Man väger och mäter för att se 

proportionalitet på barnet.  

Här på skolan får föräldrarna fylla i en form, om problemet finns så frågar man föräldrarna 

om barnets kostvanor och framförallt om småätning. Råder sedan föräldrar att te.x äta frukt 

istället för godis. Vissa föräldrar vågar inte säga till och påpeka för barnen att de är 

överviktiga. Man bestämmer med föräldrarna om hur många möten de vill ha men man måste 

också informera om att möten är frivilliga och gratis. I värsta fall får man skicka barnet till 

barnkliniken där de får kontakt med psykolog, läkare och dietist. Några får man ordning på 

här på skolan så man inte behöver gå så långt. Man kan aldrig tvinga föräldrarna att komma 

på möten eller göra något åt det men i värsta fall får man kontakta socialtjänst. Barnen får 

fylla i en hälsoprofil och föräldrar hälsouppgifter kring barnet så jämför man dessa. I åk F,4,8 

görs utförliga kontroller. Försöker påverka så att de inte sitter vid tv eller dator mer än 2 h per 

dag men viss tv och data tid är bra eftersom de lär sig en del därifrån. Om föräldrar kommer 

och skyller på att skollunchen är anledningen till deras barns övervikt säger jag att det inte är i 

skolan de lägger på sig, de äter 5 ggr i skolan och 25 ggr hemma per vecka.  

Förebyggande arbete 

På fritids förbättrar man maten så den blir nyttigare. Barnen äter inte vitt bröd där. De kan ha 

godsaker ibland om man firar något eller liknande men vanliga dagar så håller man sig till 

hälsosam mat. Har inte fil med smak eller söta grejer. Lunchen kan inte styras så mycket 

eftersom köket går efter livsmedelsverkets rekommendationer, så är det till stor del på fritids 

med men det går att påverka mer från skolans sida. Har morgongympa med hela skolan en 

dag i veckan. Jobbar även med rastaktiviteter en gång per dag som då är frivillig för barnen att 

delta i men ger dem tips om vad de kan hitta på, det kan vara te.x dragkamp och liknande. 

Detta sköts av fritidspersonal.  
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Samarbete med pedagoger 

Om föräldrarna vill så samarbetar jag med lärare och säger att de ska hålla koll på deras barn 

på lunchen te.x och säga till om de tar för många portioner. Dialog finns mellan mig och 

pedagoger men inte någon uttalad tid eller bestämd tid för det.  

 

 

 

 

 


