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Sammanfattning 
 

 

Syftet med studien var att utforska innehållet i skolsköterskors hälsosamtal med elever om 

deras matvanor. En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats gjordes på utskrifter från 

24 hälsosamtal. Vid analysen framkom fem kategorier som beskrev innehållet i samtalet om 

matvanor. Elevens levnadsvanor berörde kost, måltidsordning samt mat vid träning. Elevens 

sociala sammanhang visade att olika sociala grupper nära eleven påverkar matvanorna. 

Eleven och samhället kom att innefatta yttre faktorer som påverkar matvanorna, såsom skola, 

lagar och regler. Eleven och skolsköterskan beskrev hur skolsköterskan gav råd, stöd och 

information i relation till matvanor. Elevens insikt om hälsa berörde elevens egen kunskap om 

hälsa, delaktighet och förändring. Resultatet visade att samtalen innehöll flera olika delar som 

beskrev elevernas matvanor, och att dessa delar interagerade med varandra. Genom hälso-

samtalet har skolsköterskor således möjlighet att få kunskap om elevers matvanor och vad 

som påverkar dessa, vilket kan användas som grund för hälsofrämjande insatser. 
 
 

Nyckelord: hälsosamtal, hälsofrämjande omvårdnad, matvanor, elevhälsa, innehållsanalys 

 



 

 

Summary 
 

 

Title: School nurses´ dialogues with pupils about food habits. 

 

 

The aim of this study was to explore the content of school nurses´ health dialogues with 

pupils regarding their food habits. A qualitative content analysis of 24 recorded health 

dialogues was conducted. The analysis resulted in five categories describing the content of the 

dialogues, regarding food habits. A pupil´s habits of life covered food, order of meals and 

food related to physical activity. A pupil´s social context showed that social groups near the 

pupils affected their food habits. Pupil and society included external factors that affected the 

food habits, such as school, rules and laws. Pupil and school nurse described how the school 

nurse offered advice, support and information related to food habits. A pupil´s understanding 

of health comprised the pupils´ knowledge, participation and willingness to change. The result 

of the study showed that the dialogues consisted of a variety of interacting factors which 

affected pupils´ food habits. Health dialogues give school nurses an opportunity to gain 

knowledge of pupils´ food habits and affecting factors, which health promotional work can be 

based upon.  
 

 

Keywords: health dialogues, health promotion, food habits, school health services, content 

analysis 
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Inledning 
 

Barn och ungdomar behöver näringsriktig mat för att växa och utvecklas. Mat kan bidra till en 

god hälsa eller leda till ohälsa. Vilken mat barn och ungdomar äter är därför en viktig fråga. 

Det finns många olika faktorer som styr vilken mat de unga äter såsom skolmat, maten 

hemma och vad de äter med sina kompisar. Under barnets första levnadsår får för-

äldrarna information från barnhälsovården vad som är bra mat för det lilla barnet. Barnet 

växer och med det viljan och medvetenheten att göra egna val, och då även gällande mat. I 

skolans hälsosamtal har mat och matvanor ett eget avsnitt. Här pratar eleven och skol-

sköterskan om hur och vad eleven äter och vad som påverkar matvanorna. Hälsosamtalet ger 

eleven möjlighet att reflektera över sina matvanor och lära sig mer för att kunna göra egna 

och medvetna val. Denna studie är en innehållsanalys av 24 hälsosamtal med elever i år 4, 7-8 

och första året på gymnasiet i Jönköpings län. Studien är en del av ett större projekt angående 

hälsosamtal i skolan. Studien fokuserar på innehållet i den del av hälsosamtalet som berör 

elevens matvanor.  
 

Bakgrund 

 

Levnadsvanor och hälsa 
Levnadsvana definieras som ett specifikt beteende i vardagliga aktiviteter som individen själv 

kan påverka. Vid förebyggande åtgärder fokuserar man vanligen på mat, fysisk aktivitet, 

tobak, alkohol, sömn och sexualitet (Socialstyrelsen, 2009b). I Sverige ses 20 % av sjuk-

vårdskostnaderna bero på ohälsosamma levnadsvanor. Hälften av kvinnorna och två tredje-

delar av männen i Sverige uppger själva att de har minst en ohälsosam levnadsvana 

(Socialstyrelsen, 2009a).  
 
Tidigt i livet läggs grunden för våra olika vanor. Matvanor är något som lärs in under upp-

växten. Med matvanor menas här val av livsmedel, måltidsordning, måltidens sociala funktion 

för familjen och andra kulturella aspekter (Östberg, 2010). En undersökning om barns mat-

vanor i Sverige har visat att de flesta barn äter frukost, lunch och middag varje dag.  De äter 

dock för mycket fett, socker, salt och för lite grönsaker, frukt och fisk vilket kan leda till 

ohälsa (Livsmedelsverket, 2003). 
 
Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett växande folkhälsoproblem. 15-20 % av 

Sveriges barn och ungdomar beräknas vara överviktiga och 3-5 % av barnen klassas som feta. 

De senaste 20 åren har siffrorna fördubblats för de överviktiga och fyr- till femdubblats för de 

feta (Socialstyrelsen, 2009a). Hälsoriskerna med övervikt och fetma är många. Att vara 

överviktig eller fet som barn ger en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 

typ 2, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, astma, sömnapné och tidig pubertet (Ebbeling, 

Pawlak & Ludwig, 2002). Övervikt och fetma kan även leda till sämre psykisk hälsa med en 

försvagad självbild (Goran, Ball & Cruz, 2003; Wardle & Cooke, 2005).  
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Hälsofrämjande omvårdnad 
Att förebygga sjukdom är enligt hälso-och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) en del av hälso-

och sjukvårdens uppdrag. Även om fetma och övervikt är ett tydligt problem relaterat till 

ohälsosamma matvanor är det viktigt att komma ihåg att även normalviktiga barn kan ha ett 

otillfredsställande och ohälsosamt näringsintag. I hälsofrämjande arbete med barn och mat-

vanor ska inte fokus ligga på hur mycket barnen väger. Det hälsofrämjande arbetet gäller alla 

och ska fokusera på att uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor som leder till hälsa. Sam-

tidigt som det är betydelsefullt att främja hälsa under barndomen, är det angeläget ur ett folk-

hälsoperspektiv att lägga goda grunder för att förebygga framtida ohälsa (von Haartman, 

Sundblom & Schäfer-Elinder, 2009).  
 
Begreppet hälsofrämjande arbete kopplas ofta till prevention. Prevention syftar till att före-

bygga sjukdom och skador, eller att dessa inte förvärras då de uppkommit. Prevention bygger 

således på kunskap om vad som orsakar ohälsa. I hälsofrämjande arbete ligger fokus istället 

på de processer som leder till hälsa (Eriksson & Lindström, 2008).  För att förklara skillnaden 

mellan prevention och hälsofrämjande arbete kan en liknelse av Antonovsky användas: Det 

går att hindra människor från att ramla i vattnet genom att laga en trasig bro. Det är då en 

preventiv åtgärd. En hälsofrämjande åtgärd skulle vara att bedriva simundervisning, för att 

försäkra sig om bibehållen hälsa även om bron går sönder igen. Antonovsky introducerade det 

salutogena förhållningssättet, som ser framåt och fokuserar på vad som bidrar till hälsa, 

istället för att utgå från sjukdom och dess orsaker. Människan betraktas som erfaren, kapabel 

och resursstark (Antonovsky, 1991).  
 
I en internationell överenskommelse, The Ottawa Charter, beslutades att en gemensam mål-

sättning ska vara förbättrad hälsa för alla genom hälsofrämjande arbete. Hälsofrämjande 

beskrivs här som de processer som gör det möjligt för individen att förbättra och påverka sin 

egen hälsa. Det hälsofrämjande arbetet ska bygga på helhetssyn, där det finns kopplingar 

mellan sociala och ekonomiska villkor, fysisk miljö, individuell livsstil och hälsa, d.v.s. en 

förståelse för hälsa ur ett socialekologiskt perspektiv. Arbetet är inte enbart ett uppdrag för 

hälso- och sjukvården utan ska, utifrån denna överenskommelse, bedrivas inom alla områden 

som påverkar hälsa, såsom t.ex. lagstiftning, ekonomi, miljö, media och industri (WHO, 

1986). 
 

Hälsoarbetet inom omvårdnad består idag till stor del av prevention och utbildning om hälso-

risker och livsstilsrelaterade problem. Då hälsofrämjande omvårdnad innefattar mer än hälso-

utbildning finns utrymme för ytterligare fokus på samarbete för att skapa förutsättningar för 

hälsa (Whitehead, 2006).  
 
Inom omvårdnad beskrivs helhetssyn ofta på individnivå, såsom att se hela människan och 

hens erfarenheter och livsvärld och utifrån detta identifiera individens behov. Detta skiljer sig 

till viss del från helhetssyn i hälsofrämjande arbete där fokus ofta ligger på gruppnivå och där 

man istället för att identifiera behov försöker finna resurser som främjar hälsa (Povlsen & 

Borup, 2011). 
 
Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2012) ska det kliniska hälsofrämjande omvårdnads-

arbetet bygga på kunskap, ett salutogent förhållningssätt - med fokus på de faktorer som 

bidrar till hälsa, en dialog där människor ges makt och möjligheter att påverka, delaktighet, 

jämlikhet och ömsesidigt samarbete. Som ett led i att förebygga ohälsa och främja hälsa har 

Socialstyrelsen, med stöd av regeringen, tagit fram nationella riktlinjer för sjukdoms-
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förebyggande metoder. Dessa innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen skall föra individ-

anpassade samtal om levnadsvanor med sina patienter och därigenom ge kunskap, verktyg 

och stöd i deras hälsoutveckling. Fyra levnadsvanor, som tillsammans bidrar mest till ohälsa i 

Sverige, har valts ut: otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, riskbruk av alkohol 

samt tobaksbruk. Ohälsosamma matvanor definieras utifrån ett så kallat kostindex, vilket är 

ett mätvärde som bygger på och identifieras med hjälp av beräkning på intag av grönsaker, 

fisk, frukt samt snacks, godis, läsk och dylikt (Socialstyrelsen, 2011). 
 

Livsmedelsverkets rekommendationer 
Livsmedelsverket är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Bland arbets-

uppgifterna ingår att vägleda konsumenter till ett medvetet och hälsosamt val av livsmedel. 

Livsmedelsverkets kostråd grundar sig på aktuell forskning. Kostråden sammanställs av 

Nordiska ministerrådet (Livsmedelsverket, 2012a).  
 
För barn över två år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Dessa bygger på regel-

bundenhet, frukt och grönsaker varje dag, samt vatten eller lättmjölk att dricka. Måltids-

ordningen bör innefatta frukost, lunch och middag, samt några mellanmål under dagen 

(Livsmedelsverket, 2012b).   
 

                       
                          Figur 1: Matcirkeln                                   Figur 2: Tallriksmodellen   

                                                  (publicerade med tillstånd från Livsmedelsverket) 

 
  
Matcirkeln, figur 1, är utformad för att det ska vara lättare för konsumenten att förstå vilka 

livsmedel som innehåller liknade energi och näringsämnen. Dagligt intag av livsmedel från 

varje grupp leder till en varierad och balanserad kost. De olika delarna av matcirkeln är 

följande;  

 Frukt och bär som innehåller bland annat vitaminer och mineraler.  

 Grönsaker som innehåller bl.a. fibrer och vitaminer. Även ärtor, linser och böner 

tillhör denna grupp, de är proteinrika och kan ersätta kött och fisk i måltiden.  

 Potatis och rotfrukter är fiberrika livsmedel som även innehåller vitaminer och 

mineraler.  
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 Bröd, flingor, gryn och pasta innehåller vitamin B och olika mineraler som kroppen 

behöver, samt fibrer som ger lång mättnadskänsla.  

 Matfett innehåller fleromättat, enkelomättat och mättat fett. De olika margarinsorterna 

innehåller olika delar av dessa fetter. Matfett innehåller även vitamin A, D och 

E. Livsmedelsverket rekommenderar matolja eller flytande margarin som innehåller 

omättade fetter.  

 Mjölk och ost ger bl.a. kalcium och andra mineraler och vitaminer. Livsmedelsverket 

rekommenderar magra och nyckelhålsmärkta mejeriprodukter. Minimjölk, lättmjölk 

och mellanmjölk är berikade med D-vitamin. 

 Kött, fisk och ägg är livsmedel som är rika på protein. Kött innehåller även järn som 

kroppen lätt tar upp. Både kött och fisk stimulerar kroppen att tillvarata järn från andra 

livsmedel.  Livsmedelsverket rekommenderar att fisk bör intas 2-3 gånger i veckan. 

Fet fisk är rik på det fleromättade fettet omega-3. Omega-3 är bra för hjärnan och 

synens utveckling (Livsmedelsverket, 2012b). 

 
Livsmedelsverkets råd är att äta enligt tallriksmodellen, se figur 2.  Tallriksmodellen utgår 

från en tredelad tallrik. Två lite större delar, varav den ena ska bestå av grönsaker och 

rotfrukter, den andra av potatis, ris eller pasta. Den tredje delen är lite mindre och ska 

innehålla protein. För en komplett måltid ska även bröd, en frukt och vatten eller lättmjölk 

ingå (Livsmedelsverket, 2012b). Livsmedelsverket rekommenderar nyckelhålsmärkta 

produkter. Dessa livsmedel innehåller mindre och/ eller nyttigare fett, mindre socker och salt, 

mer kostfiber och fullkorn. En produkt som har nyckelhålsmärkning ska uppfylla ett eller 

flera av dessa krav i jämförelse med liknade livsmedel. Nyckelhålet är en symbol för att 

underlätta valet av hälsosam mat för konsumenten (Livsmedelsverket, 2013).  

 

Skolmaten 
Enligt skollagen (SFS, 2010) ska alla elever i grundskolan erbjudas avgiftsfria och 

näringsriktiga skolmåltider. Lagen föreskriver inte vad skolmåltiderna ska innehålla, men 

Livsmedelsverkets rekommendationer bör vara en utgångspunkt. I gymnasieskolan är det upp 

till varje enskild kommun, eller styrelse i fristående skola, att besluta om huruvida skolmåltid 

ska serveras. 

 

Äta tillsammans med familjen 
Genom att äta tillsammans i familjen har föräldrarna en möjlighet att erbjuda bra mat och vara 

ett bra föredöme. Studier har visat att barn som regelbundet äter med familjen oftare har en 

sund viktutveckling. Dessutom äter de mer frukt, grönsaker och fibrer samt mindre mättat fett 

(von Hartmann et al., 2009). När familjen sitter ner tillsammans och äter finns också 

möjligheter att prata med varandra. Det psykiska välbefinnandet främjas av familjemåltider 

där samtalstonen är positiv och intresserad, och distraktionsmomenten, såsom mobiltelefon, 

radio och TV, är få. Rutiner kring bl.a. måltider kan få en känslomässig mening och är viktiga 

för identiteten som familj (Fiese & Jones, 2012).  
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Barns och ungdomars utveckling 
Varje barn är en del av ett större sammanhang. Då barnet blir äldre ökar det sociala nätverket 

och barnet påverkas av fler än den närmaste familjen. 1979 presenterade den amerikanske 

utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner sin teori om hur det växande barnet påverkas av 

olika miljömässiga interaktioner, den ekologiska modellen. Teorin utgår från barnet och dess 

egna erfarenheter. Från första början kretsar livet kring barnet och dess familj. Sedan vidgas 

det sociala kontaktnätet. Barnet kanske börjar på förskola. Föräldrarna och förskolan, s.k. 

mikrosystem, interagerar då med varandra. Då två mikrosystem interagerar bildas ett meso-

system. Lokalsamhället ses som exosystem.  De krafter såsom myndigheter, lagar och för-

ordningar som påverkar familjens sätt att leva definieras som makrosystem. I alla nya 

situationer och sammanhang som barnet befinner sig i påverkas hen av sina relationer och 

tidigare erfarenheter. Modellen innefattar såväl biologisk, psykologiska och sociala faktorer. 

Dessa faktorer påverkar varandra i alla situationer som barnet befinner sig i (Bronfenbrenner, 

1979). 
 
En grupp amerikanska forskare har utifrån Bronfenbrenners ekologiska teori utarbetat en 

modell som beskriver vad som påverkar övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Denna 

modell kallas på engelska för “The Six-Cs model”, där sex C:n beskriver olika nivåer och står 

för: Cell, Child, Clan, Community, Country och Culture. På varje nivå finns en mängd 

faktorer som påverkar barnet, och alla nivåer samspelar med varandra. Cell: det genetiska 

arvet, födoämnesallergier. Child: barnets egenskaper, t.ex. fysisk aktivitet, kroppsuppfattning, 

kön, BMI, matintag. Clan: familjen. t.ex. mat- och träningsvanor i familjen, föräldrars arbets-

tider, föräldrars kunskap om mat och näring, syskon. Community: det lokala samhället, t.ex. 

lokaltrafik, tillgång till fritidsaktiviteter, närhet till butiker, skolmat, kompisar. Country: Lagar 

och författningar på riksnivå, ekonomi, infrastruktur, näringsrekommendationer, media, hälso-

och sjukvård. Culture: kulturell påverkan t.ex. könsroller, normer, skönhetsideal, högtider 

med särskild mat. Denna modell kan användas i ett hälsofrämjande syfte för att kartlägga och 

tydliggöra de faktorer som påverkar barns matvanor (Harrison et al., 2011). 

 

Elevhälsa 
Skolan ska främja hälsa genom hälsoundervisning och hälsoupplysning. Rektorn har det 

övergripande ansvaret för detta (Socialstyrelsen, 2004). I den nya svenska skollagen, som 

tillämpats sedan juli 2011, är elevhälsa ett nytt begrepp. I och med detta försvann det tidigare 

begreppet skolhälsovård. Inom ramen för elevhälsan verkar skolsköterska, skolläkare, 

psykolog, kurator och specialpedagog. Elevhälsans roll ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Varje elev ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälso-

kontroller under grundskolan och minst ett hälsobesök under gymnasietiden (SFS, 2010). 

Skolsköterskan ska, utifrån sin kompetensbeskrivning, alltid arbeta med barnets bästa som 

utgångspunkt och med detta fokus se såväl hälsorisker som möjligheter till hälsofrämjande 

insatser. Hen ska självständigt kunna genomföra hälsoundersökning och hälsosamtal samt 

vidare kunna identifiera barns och deras närståendes kunskap om egenvård och vid behov ge 

motivation till att förändra livsstilen (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuk-

sköterskeförening, 2011). 

 

Hälsosamtal 
Hälsosamtalet är ett arbetsredskap som framarbetats av skolsköterskor och ska utgå från varje 

elevs livssituation. Ett av hälsosamtalets syften är att få eleven att se samband mellan 
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eventuella hälsoproblem och den egna livssituationen. Vid hälsosamtalet får eleven tillfälle att 

diskutera sin hälsa och skolsituation med en professionell och utomstående vuxen. Hälso-

samtalet ses även som ett bra tillfälle att bygga upp en kontakt med skolsköterskan. Hälso-

samtalet ska innefatta följande områden; skolsituation, relationer, fritidsaktiviteter, fysisk 

aktivitet/ inaktivitet, mat, tobak, alkohol, narkotika/dopning, sexualitet samt elevens upplevda 

hälsa (Socialstyrelsen, 2004). En studie har visat att fördelarna med hälsosamtalet, enligt 

eleverna, är att få kunskap och insikt om sin hälsa och livsstil, samt att skapa en relation till 

sin skolsköterska. Eleverna tyckte det var viktigt att få möjlighet att vara förberedd på hälso-

samtalets innehåll, samt att skolsköterskan var lyhörd och anpassade samtalet till individen, 

istället för att bara ge allmänna råd (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2010). En annan 

studie har visat att skolsköterskor ansåg att hälsosamtalet med elever blev framgångsrikt och 

utvecklande för eleven när det byggde på kompetens, äkthet, möjlighet till reflektion och 

öppenhet. Andra avgörande faktorer var miljön och det sociala sammanhang som eleven 

befann sig i, såsom hem- och skolsituation. Skolsköterskorna ansåg också att det var av vikt 

att det fanns tid avsatt, att hälsosamtalet var ett prioriterat område och det fanns ett 

fungerande samarbete med lärare och övrig personal på skolan (Borup, 2002). En analys av 

inspelade hälsosamtal med skolungdomar har visat att samtliga rekommenderade ämnen togs 

upp i en majoritet av samtalen. Nästan hälften av allt som sades berörde levnadsvanor. Mat-

vanor var det enskilt mest diskuterade ämnet (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & Enskär, 2012). 

 

Motiv för studien 
Det finns, enligt vad författarna till denna studie erfar, sparsamt med forskning gjord på vad 

skolsköterskor och elever faktiskt talar om, när de talar om matvanor i skolans hälsosamtal. 
Författarna önskar i och med denna studie lyfta och tydliggöra skolsköterskans roll i det 

hälsofrämjande arbetet, med inriktning på samtal om matvanor, hos barn och ungdomar. 

 

Syfte 
 

Syftet var att utforska innehållet i skolsköterskors hälsosamtal med elever om deras matvanor. 

 

Material och metod 
 

Kontext 
Skolsköterskor genomför hälsosamtal med elever i år 4, 7/8 samt på gymnasiet som ett led i 

det hälsofrämjande arbetet. För att underlätta och tydliggöra hälsosamtalet använder sig skol-

sköterskor i Jönköpings län av ett hälsoverktyg. Eleven får fylla i frågeformuläret “Min hälsa” 

(bilaga 1) inför det planerade hälsosamtalet, och svara utifrån hur det har varit den senaste 

veckan. Utifrån det ifyllda materialet förs sedan samtalet kring elevens hälsa. Materialet för år 

4 innefattar ett bildmaterial och för de äldre eleverna ger de olika frågorna i formuläret poäng 

som visar elevens hälsoprofil i “Hälsokurvan”. Frågorna gällande kost och matvanor grundas 

på Livsmedelsverkets rekommendationer och berör huruvida eleven äter med övriga familjen, 
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måltidsordning och om vilka livsmedel som oftast konsumeras (Golsäter, 2012). Detta hälso-

verktyg ses av skolsköterskor och elever som ett strukturskapande underlag och en individ-

anpassad utgångspunkt för hälsosamtalet. Detta kan leda till såväl en ökad förståelse för 

hälsosituationen som en konkretisering av densamma. Materialet kan fungera både som ett 

förtydligande och som en hjälp att se vad fokus ska läggas på i samtalet (Golsäter, Sidenvall, 

Lingfors & Enskär, 2011). 

 

Design och tillvägagångssätt 
Denna studie är en del i ett större projekt om hälsosamtal i skolhälsovården (Golsäter, 2012).  
En empirisk studie med en utforskande och deskriptiv design har gjorts för att få kunskap om 

vad skolsköterskor och elever talar om angående matvanor. Denna typ av design är lämplig då 

händelser ska observeras, beskrivas och dokumenteras i sitt naturliga sammanhang (Polit & 

Beck, 2008). Då det, så vitt författarna erfar, finns sparsamt med forskning kring innehållet i 

hälsosamtalet om matvanor har en induktiv ansats valts. Då en induktiv metodologisk ansats 

ska tillämpas förutsätter det att analysen och således tolkningen är öppen och förutsättnings-

lös. Det finns alltså ingen förutarbetad mall eller teori att utgå ifrån. Tolkningen ska vara så 

öppen som möjligt (Hsieh & Shannon, 2005). En kvalitativ innehållsanalys av de delar i 

hälsosamtalen som berör matvanor har valts som metod. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar 

på beskrivning och tolkning av texter. Denna kan genomföras på olika abstraktionsnivåer, 

från att vara enbart beskrivande till en djupare tolkning. En viss grad av abstraktion är nöd-

vändig för att få en helhetssyn på materialet. Innehållsanalys kan användas då en större mängd 

text ska analyseras. En kvalitativ innehållsanalys innebär att den som analyserar växlar mellan 

att ha närhet och distans till materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De hälso-

samtal som analyserats är ordinarie hälsosamtal som förts mellan skolsköterskor och elever 

där skolsköterskan använder sig av “Min hälsa”, bildmaterial och “Hälsokurvan” som 

utgångspunkt för samtalet. 

 

Urval 
I det större projekt som denna studie är en del i (Golsäter, 2012) fick samtliga skolsköterskor i 

Jönköpings län information om studien och tillfrågades om de ville delta. Senare sändes en 

påminnelse och information skickades vid ytterligare ett tillfälle. Sjutton skolsköterskor i 

Jönköpings län valde att delta. Deras erfarenhet som skolsköterska varierade från ett till 15 år, 

med en median på åtta år. Samtliga, utom en, var specialistutbildade barnsjuksköterskor, skol-

sköterskor eller distriktsköterskor. En skolsköterska deltog i tre videoinspelningar, fem i två 

videoinspelningar och resterande i en videoinspelning var. Anledningar till bortfall var tids-

brist, ovilja att bli filmad samt oro för hur elever skulle påverkas av videoinspelningen. När 

medgivande att delta i studien hade inhämtats från skolsköterskorna tillfrågades elever i 

berörd årskurs på de skolor där dessa skolsköterskor arbetade. Totalt 24 elever i grundskolans 

år 4, 7/8 samt gymnasiet i Jönköpings län deltog. Varje åldersgrupp representerades av fyra 

pojkar och fyra flickor. Eleverna kom från olika skolor i olika kommuner. 

 

Datainsamling 
De 24 hälsosamtalen videofilmades av en forskare och transkriberades sedan ordagrant. 

Författarna till denna studie har fått ta del av dessa utskrivna samtal. Ur varje enskilt utskrivet 

hälsosamtal har sedan de delar som berör kost och matvanor tagits ut. 
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Dataanalys 
Utskrifter av de delar som berör matvanor i samtliga 24 inspelade hälsosamtal lästes 

individuellt av båda författarna ett flertal gånger för att på så sätt lära känna materialet och få 

såväl en djupare förståelse som en övergripande bild av samtalen. Bearbetningen av materialet 

växlade därmed mellan närhet och distans, då författarna stundtals levde sig in i materialets 

samtal för att seden återgå och få en övergripande förståelse för de 24 samtalen i sin helhet. 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) genomfördes 

sedan av författarna gemensamt.  Denna inleddes med att ta ut de delar ur texten som svarade 

på studiens syfte, de så kallade meningsbärande enheterna. Dessa enheters text bearbetades 

sedan till kondenserade meningsenheter som i sin tur kunde benämnas med passande koder. 

Koderna grupperades till subkategorier. Dessa subkategorier kategoriserades sedan till fem 

kategorier som svar på studiens syfte. Exempel på analysprocessen visas i tabell 1. Inga 

förbestämda kategorier fanns, utan inställningen var att förhålla sig öppet och förutsättnings-

löst till texten och låta kategorierna utkristalliseras under analysen.  
 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande 

enheter 
Kondenserad 

text 
Kod Subkate-

gori 
Kategori 

- ” o´boy eller juice, hur ofta dricker 

du det?”  

- “Det är juice. Jag brukar dricka det 

på morgonen och o´boy kanske någon 

gång på vintern.” 

Dricker juice på 

morgonen, o´boy 

mycket sällan. 

O´boy 

och juice. 
Kost Elevens  

levnadsvanor 

 

Etiska överväganden 
Det insamlande materialet ingår i en större forskningsstudie, vilken är prövad och godkänd av 

Forskningsetiska Kommittén vid Linköpings Universitet (dnr 36-08). Inför inspelningen av 

hälsosamtalet fick samtliga berörda elever åldersanpassad muntlig och skriftlig information 

och gav sitt skriftliga medgivande till att delta i forskningsstudien. För barnen på mellan- och 

högstadiet hämtades även föräldrarnas skriftliga medgivande in, i enlighet med svenska rikt-

linjer för forskning med barn och ungdomar (Medicinska forskningsrådet, 2003).  Även de 

skolsköterskor som deltog i studien fick information och gav sitt skriftliga medgivande. All 

information har hanterats avidentifierad med respekt och hänsyn till varje informants 

personliga integritet. Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar har genom-

förts (Bilaga 2). 

 

Resultat 
 

Genom analysen framkom fem kategorier som beskriver innehållet i den del av skol-

sköterskors hälsosamtal med elever som berör deras matvanor: Elevens levnadsvanor, Elevens 

sociala sammanhang, Eleven och samhället, Eleven och skolsköterskan samt Elevens insikt 

om hälsa. Se tabell 2.  
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Tabell 2. Översikt subkategorier och kategorier      

                                                 

Subkategori      Kategori      

 Kost 
 Måltidsordning 
 Mat vid träning 

Elevens levnadsvanor 

 Familjen 
 Kompisar 
 Välbefinnande i relationer 
 Mat vid speciella tillfällen 

Elevens sociala sammanhang  

 Närmiljö 

 Lagar, regler och rekommendationer 

 Skolmat 

Eleven och samhället 

 Rådgivning   
 Stöd 

Eleven och skolsköterskan 

 Hälsa 
 Delaktighet 
 Förändring 

Elevens insikt om hälsa 

 

 

 

Elevens levnadsvanor 
Den gemensamma nämnaren för denna kategori är att den beskriver elevens levnadsvanor. 

Kategorin innehåller information om elevens kost, matvanor och mat vid träning. I denna del 

av samtalen var det främst skolsköterskan som pratade. 

 

Kost. En stor del av samtalen berörde vad eleven åt, med en tydlig utgångspunkt i fråge-

formuläret. Skolsköterskan läste vad eleven svarat och eleven bekräftade de svar som hen 

tidigare uppgivit i frågeformuläret.  

 

“Om vi tittar här hur du har det med grönsaker och sådana saker. Det verkar ju som att du 

äter någon gång per dag i allafall.” (Ur samtal med pojke, år 8) 

 

De delar i matcirkeln som togs upp var frukt och grönsaker, fisk, mjölk, vilket smörgåsfett 

familjen har hemma samt vilket pålägg som eleven ofta har på smörgåsen. Vidare pratade 

skolsköterskorna och eleverna om söta och energitäta livsmedel, såsom juice, chokladmjölk, 

godis, snacks, sportdryck och läsk. Stort fokus lades på vilka livsmedel som konsumerades 

och hur ofta, även i de samtal där eleverna följde Livsmedelsverkets rekommendationer. Vad 

eleverna tyckte var gott och vad de inte gillade nämndes i flera av samtalen. Ovilja att prova 

nya smaker framkom också. Eleverna beskrev även att de helst åt sådant de var vana vid eller 

hade lärt sig äta när de var små.  

 

Måltidsordning. Även i den del av samtalet som rörde måltidsordning sågs att skol-

sköterskorna hade sin utgångspunkt i frågeformuläret, och repeterade vad eleven fyllt i där. I 
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samtalen berördes måltidsordningen, såväl i de fall då eleven följde rekommendationerna som 

då de inte följdes. 

 

“Och här har vi just måltidsordningen. Precis som du berättade för mig förut hur du äter så 

ser jag att du äter frukost och fem till sex dagar så äter du skollunch och varje dag äter du 

middag eller kvällsmål och du äter mellanmål också varje dag. Så det ser ju jättebra ut.” (Ur 

samtal med pojke, år 8) 

 

Hur ofta eleverna åt frukost, lunch, middag och några mellanmål varierade. Det förekom att 

eleverna på högstadiet och gymnasiet hoppade över såväl frukost som skollunch. Mellanmål 

efter skolan kunde då komma att ersätta skollunchen. Mellanmål under skoltid, såsom att ha 

en frukt med till skolan, var vanligare hos eleverna i år 4. De äldre eleverna berättade att de 

sällan hade frukt med till skolan. 

 

Mat vid träning. I de fall eleven ägnade sig åt idrottsträning fördes samtal kring kost i 

samband med detta.  

 

Skolsköterska- “När du har tränat då? Vad brukar du äta då?  

Elev- “Vi brukar äta innan träningen så när jag kommer hem brukar jag ta en frukt”. 
(Ur samtal med pojke, år 4) 

 

Skolsköterskan verkade här ha lättare för att gå utanför frågeformulärets frågor och följa upp 

eventuella brister. Vidare sågs, i de samtal där mat och träning togs upp, att när övriga 

familjen var fysiskt aktiv fanns större kunskap och intresse rörande träning och kost. Det 

framkom att elever som tränade aktivt hade kunskap om varför det är viktigt att äta i samband 

med fysisk aktivitet.  

 

Elevens sociala sammanhang 
Denna kategori beskriver elevens sociala samspel med familj och kompisar och dess 

betydelse för vad, när och hur eleven äter. I denna och härefter följande kategorier märktes en 

tydligare interaktion mellan skolsköterskan och eleven i samtalen. 

 

Familjen. Eleverna i år 4 uppgav att de åt med familjen på kvällen.  I samtalen med eleverna 

på högstadiet och gymnasiet framkom förekomsten av aktiviteter som försvårade gemensam 

måltid med familjen på kvällen. 

 

Skolsköterska - “ Och någon gång i veckan äter du tillsammans med din familj”. 

Elev- “Ja det blir så här lite olika eftersom att jag tränar en hel del och både min syster och 

min lillebror också och hela familjen tränar så då blir det så här. Svårt att sitta ned ihop men 

vi försöker så gott det går.” (Ur samtal med flicka, gymnasiet) 

 

Eleverna beskrev hur rutiner i familjen påverkade deras matvanor. Att få hjälp av en förälder 

att hitta en strategi för att hinna äta frukost är nedanstående citat ett exempel på; 
 

Elev-”Ja, men jag och mamma kom på en grej så jag går upp kvart i sju i stället. Då brukar 

jag komma upp till tio i sju och det är mycket bättre. 

Skolsköterska- “Precis. Vilken bra… att du har kommit på att du får vakna till ordentligt. För 

det är ju så också, är man för trött så då kan det ju va att man inte är så sugen på och äta då 

heller.” (Ur samtal med pojke, år 4) 
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I samtalen mellan elev och skolsköterska berättade eleverna om familjens matvanor. Det 

framkom att val av livsmedel och med det vilken mat som serverades påverkades bl.a. av 

föräldrarnas kunskap, smak och intresse. Föräldrars arbetstider påverkade också huruvida det 

serverades lagad mat på kvällen. I samtalen framkom även att andra familjemedlemmar såsom 

syskon, mor- och farföräldrar påverkade elevernas matvanor. Det förekom att de äldre 

eleverna hade egna pengar att röra sig med, och med det större möjlighet att göra egna val 

särskilt då det gällde godisinköp. Somliga familjer hade restriktioner för vad ungdomen fick 

köpa och andra unga hade mer fria händer.  Att eleven får pengar för att avstå från godis var 

ett exempel på hur familjen påverkar detta.  

 

Kompisar. Vad kompisarna gjorde hade betydelse för elevernas val. I elevernas berättelser 

märktes att de gärna gjorde som sina kompisar. Både det kompisarna gjorde och det de inte 

gjorde påverkade. 

 

“Det är inte så många som tar med frukt..... som döljer det i allafall. Jag har inte sett det så 

då påminns inte jag.” (Ur samtal med flicka, år 4) 

 

I andra sammanhang visades att situationen och gruppen, såsom kompisgänget eller idrotts-

laget, påverkade vad eleven valde att äta.  

 

“Det är ifall man samlas så här med killar eller kompisar, spelar tv-spel och sånt, då blir det 

rätt mycket godis.” (Ur samtal med pojke, gymnasiet) 

 

Det förekom också att eleven hoppade över mellanmål efter skolan, eller andra mål, för att 

vara med kompisar.  

 

Välbefinnande i relationer. I samtalen framkom att när eleven varit ledsen eller på annat sätt 

mått psykiskt dåligt på grund av problem i relationer, såsom med kompisar eller pojk-

flickvän, under den period som frågorna rörde, sågs detta ha påverkat både matlust och mat-

vanor. Detta yttrade sig i såväl minskad aptit som tröstätning. 

 

Elev- “Ledsen har jag känt mig jättemycket den sista tiden (...)i fall aptiten blir dålig p.g.a. 

att jag mår dåligt så slutar jag äta. Inte medvetet utan...” 

Skolsköterska-”Det hör ihop, är man ledsen och orolig då tappar man ju aptiten (...) men du 

säger också att du har det bättre nu?” 

Elev- “Ja absolut, mycket bättre” 

Skolsköterska- “Känner du att aptiten följer med då, att du faktiskt äter bättre när du inte är 

så ledsen?”  

Elev-”Det gör den”.  (Ur samtal med flicka, gymnasiet)  

 

Mat vid speciella tillfällen. Eleverna berättade att de fick lördagsgodis eller att de åt chips, 

fikabröd och läsk en viss dag i veckan, oftast på helgen. I samtalen framkom situationer som 

påverkade vad eleverna åt, såsom att maten blev festligare och kanske onyttigare vid kalas 

och då familjen hade gäster. 

 

Skolsköterska-”Fika och mys är det på helgen?” 

Elev- “Ja. Ibland när vi har gäster typ på vardagar också”. (Ur samtal med pojke, år 4)  

 

Andra exempel var att bara dricka varm choklad då det är kallt ute, julmust vid jul eller att 

farmor har bakat när hon kommer på besök. 
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Eleven och samhället 
I denna kategori ingår yttre faktorer som framkommit i samtalen och som påverkar elevens 

matvanor. 

 

Närmiljö. Möjligheten att själv kunna köpa godis, chips och läsk var något som framkom i 

samtalen med de äldre eleverna. I samband med att de började högstadiet eller gymnasiet 

ökade rörelsefriheten och eleverna fick ibland också närmare till kiosker och affärer.  

 

Elev- “Det är ju två kilometer ner till affären. (...) Och här (på gymnasiet) har man tvåhundra 

meter.” 

Skolsköterska-”Ja, då är det ju lättare och gå dit förstås.” 

Elev- “Ja, det är det. Det är bara av ren lathet jag har börjat äta mer onyttigt.”  (Ur samtal 

med pojke, gymnasiet) 

 

Det framkom dock att detta främst var en tjusning i början och att eleverna efter ett tag inte 

gick iväg och handlade så ofta. På vissa skolor fanns möjlighet att köpa frukt eller smörgås i 

skolans cafeteria, vilket av eleverna togs upp som något positivt om de till exempel inte hade 

ätit frukost hemma, eller inte tyckte om skolmaten. 

 

Lagar, regler och rekommendationer. I samtalen berättade skolsköterskorna att de utgick 

ifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. Det betonades även att detta var 

rekommendationer som inte skolsköterskan själv bestämt, och att hon var medveten om att de 

ibland kan vara svåra att följa.  

 

“Och då är det så att när vi skolsköterskor pratar mat då utgår vi ju alltid ifrån 

Livsmedelsverkets rekommendationer. Sen är det ju så att hemmavid så kanske man ändå äter 

en viss typ av mat för att man... ja, vill. Så det är inte det jag är ute efter nu utan det jag vill 

det är bara att du ska få lite mer kunskap om hur man kan välja kring mat.” (Ur samtal med 

flicka, gymnasiet) 

 

Vidare informerades om nyckelhålsmärkning och tallriksmodellen i samtalen. Det förekom att 

eleverna drack sportdryck. I de fall de var under 15 år tog skolsköterskan upp att det är ålders-

gräns 15 år på just sport-och energidrycker, och förklarade anledningen till detta. I samtalen 

framkom även att föräldrar hade berättat att det är åldergräns för sportdryck. Reklam nämndes 

när proteintillskott diskuterades.  Skolsköterskan betonade då att reklamen vill få oss att köpa 

något som egentligen är dyrt och onödigt, men att en näringsriktigt och välbalanserad kost 

räcker. 

 

Skolmat. I samtalen framkom att eleverna i år 4 åt skolmat varje dag och de hade heller inte 

så mycket synpunkter på skolmatens kvalitet.  I samtalen med eleverna på högstadiet och 

gymnasiet hördes ibland att de hoppade över skolmaten, eftersom de inte tyckte om det som 

serverades, eller inte tyckte det såg gott ut. Det förekom att de gick till matsalen och bara åt 

tillbehör såsom sallad och knäckebröd. I de fall som eleverna hade tagit upp sina synpunkter 

på skolmaten i matråd eller liknande upplevde de inte att det gett resultat. Konkreta exempel 

på hur skolmaten skulle kunna förbättras framkom i samtalen.  

 

“Den (skolmaten) är helt okej. Och sen vill man ju liksom lite mer basic-grönsaker liksom. 

Gurka och… dom serverar liksom såna där lite mer annorlunda, typ bönor med keso i och 

sånt där. Jag tror inte det är så många som äter det. Det är bättre att dom tar liksom tomat, 
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gurka och alla dom här vanliga grönsakerna så får man ta lite själv och blanda ihop sen.” 
(Ur samtal med pojke, år 8) 

 

Eleven och skolsköterskan 
Skolsköterskans rådgivande och stödjande roll i samtalet visas i denna kategori. 

 

Rådgivning. I de fall som eleven inte åt enligt Livsmedelsverkets rekommendationer togs 

detta oftast upp i samtalet. Skolsköterskan informerade om vad som rekommenderas och olika 

näringsämnens betydelse för kroppen.  Om en elev t.ex. inte drack mjölk, informerade skol-

sköterskan om varför det är viktigt att dricka mjölk, och vilka ämnen i just mjölken som är 

betydelsefulla ur ett näringsperspektiv. Även mer individuell rådgivning förekom. Skol-

sköterskan fördjupade då samtalet, försökte finna faktorer som påverkade och gav sedan råd 

utifrån detta. Pedagogiska exempel för att förtydliga råden förekom.  

 

“Frukost äter du här, men du känner ändå liksom knappt att du klarar dig till lunchen och 

sen att du dessutom inte äter lunch. En bil slutar ju att fungera om man inte tankar den. Så är 

det ju lite med oss människor med, alltså man måste ju fylla på med energi och bränsle för att 

orka... 

...Det jag tänker är att ni är ju flera där utav er tjejer speciellt som inte äter, det kan ju bli en 

liten grej att man gör någonting tillsammans. Börjar en att ta med sig (frukt) så kan det ju lätt 

smitta så att några fler....” (Ur samtal med flicka, år 8)  

 

De råd som gavs grundades företrädelsevis i Livsmedelsverkets rekommendationer. Råd som 

inte var samstämmiga med dessa rekommendationer förekom dock, t.ex. att skolsköterskan 

rekommenderade juice. Fördjupade individuella råd gavs främst när eleven visade på stora 

brister i sitt näringsintag, angående mat vid träning samt till de elever som hoppade över vissa 

mål. 

 

Stöd. När eleven åt bra och regelbundet bekräftade och uppmuntrade skolsköterskan detta. 

Det förekom att eleverna hade matrelaterade problem. Detta handlade i de analyserade 

samtalen framförallt om övervikt. Skolsköterskan gav då ett tydligt stöd till eleven, och 

uppmuntrade hen i sina ansträngningar. 

 

 “Men det är svårt, det är jättesvårt. Och sen är det lite vad man har för anlag också. Du vet 

det är jättemycket saker som spelar in. Men jag tycker att du kämpar på jättebra.” (Ur samtal 

med pojke, år 7) 

 

Skolsköterskan visade också konkret på att ansträngningarna att gå ner i vikt gett resultat 

genom att visa tillväxtkurva. Hon lyfte också fram andra vinster, såsom ett ökat välbefinnande 

och ork. 

 

Elevens insikt om hälsa 
I denna kategori ryms elevens egna insikter, kunskaper och vilja till förändring. 

 

Hälsa. Skolsköterskorna samtalade med eleverna om vinsterna med att äta bra och effekterna 

av att äta dåligt.  Fokus i själva samtalet var framförallt på kort sikt. De pratade om att man 
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orkar mer och blir piggare om man äter bra, och att dåligt näringsintag kan leda till energi-

brist, huvudvärk o.s.v. Tandhälsa diskuterades i samband med den del av samtalet som rörde 

godis och söta drycker. Skolsköterskan fokuserade inte på hur mycket eleverna vägde, och 

ämnet togs endast upp när eleven själv valde det. Betydelsen av fysisk aktivitet betonades då. 

Det genetiska arvets betydelse för vikten nämndes då en elev uppgav att han, gällande vikt-

problem, var lik sin mamma. Det framkom insikter bland eleverna om sambandet mellan att 

äta bra och må bra. 

 

Skolsköterska- “...vad händer med dig tror du då om du kommer och inte har ätit frukost?” 

Elev- “Jag blir tjurig....och hungrig.” 

Skolsköterska- “Ja just det. Det är ju så det är. Alltså sköter man inte om sådana här saker 

som att äta ordentligt, då kommer det sådana här fysiska saker som huvudvärk, trötthet, man 

orkar inte koncentrera sig och sådana saker, så maten är ju jätteviktig.” (Ur samtal med pojke, 

år 7) 

 

Delaktighet. Genom att efterfråga elevens egen uppfattning av det som framkom i samtalet 

försökte skolsköterskan få eleven delaktig. Eleven gavs möjlighet att fundera och reflektera 

över sina egna matvanor och dess för- och nackdelar. Då öppna frågor om matvanorna 

ställdes till eleverna framkom det att de ofta hade egna insikter och kunskaper kring vad som 

var bra och vad som skulle kunna förändras. Även förmågan att se samband mellan olika 

faktorer i livet som påverkar matvanorna och hälsan märktes då. 

 

Skolsköterska- “Vad tycker du att du gör bra när det gäller allt det här som vi har pratat 

om?” 

Elev- “Jag äter ju ganska bra men egentligen är det väl alldeles för mycket man äter. Men 

sen, jag rör ju på mig.” (Ur samtal med pojke, år 7) 

 

Förändringar. När det framkom att eleverna skulle behöva förändra sina matvanor för att må 

bättre på såväl kort som lång sikt sågs olika strategier hos skolsköterskorna. Antingen gav de 

råd direkt eller så öppnade de för att eleven själv skulle se behovet av förändring, och kom 

först därefter med råd. 

 

Skolsköterska- “Vad skulle du helst vilja förändra när det gäller dina egna vanor?” 

Elev- “Genom att äta mindre.” (...) 

Skolsköterska- “Tänk på det här med storleken på portionerna och det här med godiset och 

liksom vad man äter på helgerna. Så fortsätter du att röra sig så ska du se att det....”. (Pojke, 

år 7) 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats var studiens metod. Metoden valdes då 
studiens syfte var att utforska innehållet i skolsköterskors hälsosamtal med elever om 

matvanor.  Innehållsanalysen utfördes på 24 inspelade hälsosamtal där författarna fått ta del 

utav ordagranna utskrifter. Med andra ord har författarna inte varit närvarande då samtalen 

genomförts och med det ej sett elever och skolsköterskor agera. Om förståelsen för innehållet 

i materialet blivit en annan om detta varit möjligt är ovisst. En risk kan vara att ett uttalande 
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som var menat som skämt eller dylikt fått ett för stort utrymme i analysen. Endast en liten del 

av hela samtalet har analyserats i denna studie, med det finns en risk att för mycket vikt läggs 

vid varje ord och mening när det på detta vis tas ur sitt större sammanhang. Enligt Polit och 

Beck (2008) får författarens kunskap och egna erfarenheter betydelse för hur texter tolkas. 

Båda författarna har en förförståelse i och med att de är verksamma som sjuksköterskor och 

har fått utbildning om skolsköterskans hälsosamtal, vilket i denna studie kan antas stärka 

trovärdigheten. Ingen av författarna har dock erfarenhet av arbete som skolsköterska. Detta 

kan å ena sidan minska förståelsen för sammanhanget, men kan å andra sidan minska risken 

för förutfattade meningar. 
 

Båda författarna har läst samtalen, först var och en för sig och sedan tillsammans, och tolkat 

samtalen på ungefär samma sätt vilket styrker trovärdigheten av att analysen är korrekt. 

Trovärdigheten stärks ytterligare av att handledaren har läst utskrifterna samt tagit del av 

analysens alla steg. Under studiens gång har materialet dessutom lästs och diskuterats i en 

handledningsgrupp. Citat från samtalen har använts i resultatpresentationen vilket anses stärka 

trovärdigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Mängden citat överstiger inte 

mängden text vilket ökar troligheten för att materialet är välanalyserat (Polit & Beck, 2008). 

Citaten representerar olika samtal, åldrar och kön. 
 
Samtliga skolsköterskor i Jönköpings län tillfrågades om medverkan i studien, men endast 17 

valde att delta. De elever som sedan deltog var elever som hade hälsosamtal med någon av 

dessa 17 skolsköterskor, vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008). De 

elever som deltog kom dock från olika skolor i olika delar av länet, och ålder och kön var 

jämnt fördelat. Det kan antas att de skolsköterskor som valde att delta har ett intresse för 

hälsosamtalet och dess möjligheter, vilket skulle kunna medföra en risk att innehållet som 

analyserats inte är representativt för alla samtal som genomförs. I det större projekt som denna 

studie är en del av har dock skolsköterskorna angivit såväl positiva som negativa synpunkter 

på hälsosamtalet, och hälsoverktyget, vilket talar för en spridning i gruppen i detta avseende 

(Golsäter et al., 2011).   
 
Vidare kan diskuteras hur eleverna och skolsköterskorna påverkades av att bli filmade. Fanns 

det något som inte sas på grund av detta, eller togs något ämne upp bara för att samtalet 

registrerades?  Registrering av samtalet är ju dock nödvändig för att kunna studera innehållet. 

I det större projekt som denna studie är en del i sågs att skolsköterskor och elever inte upp-

levde att de påverkades nämnvärt av forskarens närvaro eller att bli filmade (Golsäter, 2012). 

Relationen mellan eleven och skolsköterskan kan också antas ha betydelse för samtalets inne-

håll. Är det första gången de ses, eller känner de varandra väl? Svarar eleven vad hen tror 

förväntas, eller sägs sanningen? Detta kan påverka samtalets innehåll. Själva analysen av 

innehållet påverkas dock inte. 
 
I frågeformuläret som ligger till grund för hälsosamtalet svarar eleven på frågor som berör 

den senaste veckan. En risk finns att svaren därmed inte helt representerar barnets vardag. 

Kost och måltidsordning kan ju ha påverkats av t.ex. tillfällig sjukdom eller att en förälder har 

varit bortrest just den vecka som berörs. Skolsköterskan fångar förhoppningsvis upp detta 

under samtalets gång, men behöver vara medveten om det. 
 
Urval, datainsamling, kontext och analysprocess är detaljerat beskrivet och skulle kunna 

användas vid studier i andra grupper och andra ämnesområden, vilket skapar förutsättningar 

för överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att utforska innehållet i skolsköterskors hälsosamtal med elever 

om deras matvanor. Sammanfattningsvis sågs att samtalen mellan elever och skolsköterskor 

innehöll en genomgång av elevens matvanor. Skolsköterskan stöttade och gav råd till eleven 

genom samtalet. Vidare sågs att skolsköterskor och elever berörde andra områden som 

påverkar matvanorna såsom familj, kompisar, träning, skolmaten, närmiljön och psykosocialt 

välbefinnande.  
 
Resultatet visade att en stor del av samtalen berörde vad eleverna åt med utgångspunkt från de 

kostindex avseende ohälsosamma matvanor som definieras av Socialstyrelsen (2011) och som 

också är en del i det frågeformulär eleverna besvarat inför hälsosamtalet. I de analyserade 

samtalen märktes att en stor del av tiden lades på att repetera det som var ifyllt i fråge-

formuläret, t.ex. hur mycket frukt eleven åt eller hur ofta fisk konsumerades även då eleverna 

angivit att de åt enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Detsamma gällde för måltids-

ordning. Samtalets hälsofrämjande funktion kan diskuteras i denna del av samtalet. Skol-

sköterskor har i en tidigare studie uppgett att de anser att själva hälsoverktyget kan vara en 

hjälp att skapa struktur, och en utgångspunkt till ett individanpassat samtal. Det finns dock en 

risk att skolsköterskan, när hon använder ett strukturerat hälsoverktyg, fokuserar mer på dess 

gradering och struktur än på eleven. Samtalets möjlighet till stöd angående hälsa och levnads-

vanor riskerar då att gå förlorad (Golsäter et al., 2011). Att istället prioritera de delar där 

eleven har behov av råd, stöd och förändring ligger mer i linje med det hälsofrämjande arbete 

som skolsköterskan, enligt sin komptensbeskrivning (Riksföreningen för skolsköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2011) ska bedriva. 
 
Att skolsköterskan har bra kunskap om barns näringsbehov och den fysiska aktivitetens 

betydelse är en grundförutsättning för hälsofrämjande arbetet. Kunskap om dessa områden 

hjälper skolsköterskan att vägleda eleverna till bra matvanor och ett fysiskt aktivt liv 

(O'Connor, 2011). I resultatet sågs att mat vid träning var ett ämne som diskuterades med de 

elever som var fysiskt aktiva. Även i de samtal då övervikt diskuterades betonades den fysiska 

aktivitetens betydelse. Då såväl fysisk aktivitet som inaktivitet är ett område som på många 

sätt har koppling till mat har skolsköterskan här möjlighet att hjälpa eleverna att se sambandet 

mellan mat och fysisk aktivitet och betydelsen av balans däremellan.  

 

Vidare framkom att familjen har betydelse för matvanorna. Skolsköterskor har möjlighet att 

hjälpa elever att etablera sunda levnadsvanor genom att förmedla hälsosamma vanor och vara 

goda förebilder.  Frågan är dock hur mycket som kan åstadkommas genom att bara samtala 

med eleverna. Framförallt de yngre barnen har ju sannolikt mycket små möjligheter att själva 

bestämma vilken mat som konsumeras i hemmet. I resultatet framkom att föräldrars kunskap, 

intresse och smak har en stor påverkan på vad, när och hur barnen äter. Goda matvanor 

grundläggs i hemmet. Gemensamma måltider i familjen kan främja såväl intag av bra mat och 

sund viktutveckling som ökat välbefinnande (von Hartmann et al., 2009; Fiese & Jones, 

2012). I ett projekt inom barnhälsovården i Jönköpings län har hälsosamtal förts med 

föräldrar. Ett strukturerat hälsoverktyg “Hälsokurvan” användes, vilket sjuksköterskorna i 

studien ansåg vara en hjälp i att få en djupare förståelse för familjernas hälsa och livssituation. 

På så sätt sågs möjligheter att tidigt kunna stötta familjer, och därmed barnen, till en hälsosam 

livsstil (Golsäter, Enskär, Lingfors & Sidenvall, 2009). Som ett led i skolsköterskans hälso-

främjande arbete finns här en möjlighet att arbeta med föräldrars vanor på ett liknande sätt. 

Detta kräver naturligtvis avsatt tid och resurser.  
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En dansk studie (Borup, 2011) har visat att den hälsofrämjande effekten av hälsosamtal med 

elever i skolan blir störst då eleven har en trygg relation med sina föräldrar, framförallt 

mamman. De elever som hade det sågs i större utsträckning fundera på hälsosamtalet samt 

diskutera det hemma. Även här ses således att det är angeläget att, från skolans sida, satsa på 

ett samarbete med elevernas familjer, inte bara ur ett kunskaps- och lärandeperspektiv, utan 

också till förmån för barnens hälsa.  
 
I resultatet sågs att vad eleverna åt påverkades av hur kompisarna gjorde i olika sammanhang. 

En tidigare studie har visat på att matval påverkas av sociala relationer. Tonårsflickor på-

verkas, i detta sammanhang, mer av kompisarna än tonårspojkar, medan de yngre barnen 

påverkas mer av sina föräldrar (Salvy, Elmo, Nitecki, Kluczynski & Roemmich, 2011). 

Vetskapen om detta skulle kunna användas av skolsköterskan i hälsofrämjande arbete på 

gruppnivå med fokus på matvanor. Skolsköterskan skulle här också kunna samarbeta med 

lärare och övrig personal för att få ökade förståelse för gruppdynamiken i klasserna, och på så 

sätt få kunskap om eventuella trendsättare, ledare eller personer med hög status i gruppen. 

Detta kan öppna nya vägar att förmedla hälsokunskap till gruppen. 
 

Resultatet visar att även hälsosamtalets avsnitt som handlar om matvanor kan ge värdefull 

information om elevens psykiska hälsa och välbefinnande. En tidigare studie har visat att 

hälsosamtalet kan vara ett tillfälle för eleven att diskutera sin psykiska hälsa, men förutsätter 

då att eleven upplever skolsköterskan som pålitlig, uppmärksam, respektfull och ärlig. Även 

möjlighet till kontinuitet och uppföljning ansågs viktigt (Johansson & Ehnfors, 2006). Dessa 

aspekter är sannolikt viktiga för ett förtroendefullt samtal mellan skolsköterska och elev inom 

alla områden.   
 
Yttre faktorer såsom lagar, regler och rekommendationer, skolan och närmiljön sågs i 

resultatet påverka elevernas matvanor. Elever får ökade möjligheter till inköp när de blir 

äldre. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete här bör fokusera på att hjälpa eleverna att själva 

nå insikt om vilka val de ska göra för att må bra. Skolsköterskan kan också vara med och på-

verka vad som säljs i skolcafeterior och automater, för att på så sätt underlätta hälsosamma 

val. Samhället har, i och med skolmaten, möjlighet att påverka vad eleverna äter under skol-

dagen. I samtalen framkom att de äldre eleverna ibland hoppar över skolmaten. Att nå denna 

grupp och hitta lösningar som får dem att äta skolmat är en viktig uppgift för skolan, och där 

borde elevhälsan spela en roll. Skollagen (SFS, 2010) föreskriver att skolmaten ska serveras 

upp t.o.m. år 9 samt att den ska vara näringsriktig. Om man inte kan förmå eleverna att äta 

den mat som serveras är ju dock inget vunnet. Att elever äter skolmaten är viktigt på såväl 

kort som lång sikt. Att inte äta under skoldagen ger hunger och trötthet, vilket kan tänkas 

försämra koncentrationsförmågan samt minska motivationen att lära och prestera. En studie 

bland svenska 15-åringar har visat att dåliga matvanor har ett samband med sämre skol-

prestationer, medan intag av nyttig mat har samband med goda skolprestationer. Dessa 

samband betonas som betydelsefulla i arbetet med att minska social ojämlikhet i hälsa (Kark, 

Hjern & Rasmussen, 2011). Eleverna ges möjlighet till inflytande genom t.ex. matråd. I 

resultatet framkom dock att eleverna inte upplevde att matråd gjorde någon skillnad. Att öka 

känslan av delaktighet här skulle kunna bidra till hälsovinster. Skolsköterskan kan främja 

detta genom att lyssna på eleverna och samarbeta med skolbespisningspersonal och skol-

ledning. 
 
Andra områden som samhället reglerar är åldersgräns för sport/energidryck. Att skol-

sköterskor och elever diskuterar detta framkom i resultatet. I en amerikansk rapport (Reissig, 

Straina & Griffiths, 2009) sågs ett troligt samband mellan tidig debut av energidryck och 
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senare missbruk av stimulerande ämnen. Studien ville visa att åldersgräns är motiverat för 

dessa drycker. I Sverige finns åldersgräns för inköp av energidryck. I denna studies resultat 

sågs att föräldrar och skolsköterskor informerat barn om åldersgränsen. Att skolsköterska och 

föräldrar är eniga i ämnet borde stärka trovärdigheten inför eleven. 
 
Skolsköterskans rådgivande och stödjande funktion yttrade sig i individuella råd, stöd och 

uppmuntran samt information om näringslära. I flera av samtalen märktes att skolsköterskan 

inte helt följde Livsmedelsverkets rekommendationer i sin rådgivning. Ibland gav skol-

sköterskan råd efter eget tycke, vilket även setts i tidigare studier (Golsäter et al., 2011). 

Ibland valde hon att inte gå vidare med de brister som framkom. Vad detta agerande beror på 

kan ha flera orsaker. En möjlig orsak skulle kunna vara att skolsköterskan värnar om 

relationen med eleven och dess familj, och inte vill kritisera deras vanor och de val som görs. 

Andra orsaker skulle kunna vara att skolsköterskan prioriterar andra delar i samtalet, att hon 

inte bedömer att det är ett problem eller att hon saknar kunskap. 
 
I de samtal där eleverna ville förändra sina matvanor uppmärksammade skolsköterskorna 

detta på olika sätt. Hon kom antingen med direkta råd eller öppnade upp samtalet och lät 

eleven själv se de förändringar som behövde göras. Enligt Eriksson och Lindström (2008) och 

Svensk sjuksköterskeförening (2012) ska hälsoarbete ske efter ett salutogent förhållningssätt 

enligt Antonovskys teori (1991). Det är betydelsefullt att skolsköterskan utgår från vad varje 

elev behöver lära sig för att kunna förändra sina matvanor. Målet bör vara ett hälsofrämjande 

arbete där eleven ska få tillfälle att utvecklas för att kunna göra egna och medvetna val. 
 
I resultatet sågs att skolsköterskor gav stöd i samband med viktproblem. Övervikt bland barn 

och ungdomar är ett ökande problem, och vid hälsosamtalet har skolsköterskan en möjlighet 

att stötta eleven.  I en tidigare studie ansåg skolsköterskor att det hälsofrämjande arbetet med 

dessa barn kräver att barnen stöttas i motivation och eget ansvar. Vidare kände sig skol-

sköterskorna begränsade då många andra faktorer spelar en betydande roll såsom grupp-

tryck, föräldrastöd samt samarbete med skolan (Neymark & Wagner, 2006). För att kunna 

hjälpa denna grupp elever till bestående viktminskning har setts att det är av stor betydelse att 

arbetet präglas av fördomsfrihet och att samarbetet med barnet och familjen utgår från just 

deras vanor och behov (Lorentzen, Dyeremose & Larsen, 2012). I en studie i Jönköpings län 

har barn och ungdomars vikt följts sedan 2004. Studien visar nu att länets överviktiga och feta 

4-åringar minskar något i antal, medan överviktiga och feta elever på gymnasiet ökar 

(Eriksson, 2012). Hälsofrämjande arbete med elevers matvanor är således ett angeläget 

område, där skolsköterskan kan spela en betydelsefull roll. Möjlighet finns att samarbeta med 

familj, skola och t.ex. idrottsföreningar, och bör anpassas efter varje enskilt barns specifika 

situation. 
 
I resultatet framkom ett flertal faktorer som påverkar barns matvanor, och som ligger utanför 

skolsköterskans område, t.ex. lagar, politiska beslut, reklam och kultur. Även faktorer såsom 

ekonomi, utbud i affärer, media och ideal kan antas påverka. Detta tydliggör vikten av att 

hälsofrämjande arbete prioriteras på olika nivåer i samhället, i enlighet med den inter-
nationella överenskommelsen Ottawa Charter (WHO, 1986). 
 

Elevens egna insikter och vilja till förändring förekom i samtalen. I resultatet sågs också en 

tydligare interaktion mellan skolsköterska och elev i de fall då samtalet rörde råd och stöd och 

då informationen var anpassad efter elevens behov.  Detta stärks av en tidigare studie där 

eleverna beskriver att en fördel med hälsosamtalet är att det är ett tillfälle att få kunskap och 

insikt om sin egen hälsa, och få individanpassade råd (Golsäter et al., 2010). Att skol-
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sköterskorna känner sig bekväma med hälsoverktyget, och får god utbildning i hur det kan 

användas, är därför av stor betydelse. Det är också angeläget att de får möjlighet att 

kontinuerligt reflektera över arbetet med hälsoverktyget och får diskutera dess för- och 

nackdelar.  
 
Resultatet visade att samtalen innehöll exempel på flera olika faktorer som påverkade 

elevernas matvanor som dessutom interagerade med varandra. Detta stämmer väl överens 

med såväl Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori (1979) som The Six-Cs model 

(Harrison et al., 2011). På den nivå som i The Six-Cs model benämns som cellnivå innehöll 

samtalen diskussion om kroppens behov av näring och energi för att växa och utvecklas. Det 

genetiska arvet togs upp i ett av samtalen där en elev berättade att han var lik sin mamma i 

kroppen, och att han, likt henne, hade lätt för att gå upp i vikt. Nästa nivå i modellen är Child: 

Barnets egenskaper påverkar de val barnet gör när det gäller mat. I samtalen berättade flera av 

barnen vad de tyckte om och vad de ogillade att äta, samt att de inte ville pröva nya smaker. 

Vad barnet äter i samband med fysisk träning hör också hit, och diskuterades i flera av sam-

talen. I några samtal tog eleven upp sin vikt och kroppsuppfattning kopplat till mat. Nivå tre i 

modellen är Clan. Familjen syntes i resultatet ha stor betydelse för barnens matvanor. I sam-

talen framkom att föräldrarna handlade och lagade mat, och att vad som serverades i hemmet 

påverkades av föräldrarnas intresse, kunskap och smak. Även syskon samt mor- och far-

föräldrar påverkade vad barnen åt. Familjen kan benämnas som ett mikrosystem enligt 

Bronfenbrenners teori (1979). Andra mikrosystem är kompisgäng och idrottslag, då barnet och 

familjen träffar dessa mikrosystem bildas nya konstellationer, mesosystem, som interagerar 

med varandra. En del elever uppgav t.ex. att de inte åt med familjen på kvällen p.g.a. träning 

och andra aktiviteter. Det framkom också att elever påverkades av varandra, och t.ex. inte tog 

med frukt till skolan om inte kompisarna gjorde det, eller att de åt mer godis då de var till-

sammans med sina kompisar. Dessa situationer uppstår då de olika systemen interagerar med 

varandra, vilket är en viktig insikt i det hälsofrämjande arbetet med elevers matvanor. På den 

nivå som Bronfenbrenner benämner som exonivå och som kan likställas med Community i 

The Six-Cs model sågs i resultatet skolmatens betydelse samt närmiljön, såsom avstånd till 

affär, eller tillgång till cafeteria på skolan. Makrosystem/country är nästa nivå i de båda 

teorierna. Här ingår Livsmedelsverkets rekommendationer, skollagen och politiska beslut. Ett 

exempel är svenska elevers lagstadgade rätt till hälsosamtal inom ramen för elevhälsan. Andra 

exempel på makronivå/country som framkom i resultatet är påverkan av reklam och ålders-

gräns på energidryck. Det sjätte C:t i The Six-Cs model står för Culture. Detta kan ses som 

det faktum att eleverna bor i Sverige med dess matkultur, normer och ideal som sannolikt på-

verkar matvanorna. Flera av eleverna nämnde särskild mat på helgen och vid högtider. I vår 

kultur är dessutom ofta belöning och trevliga stunder förknippat med sötsaker. 
 
Att med hjälp av ovan nämnda utvecklingsteorier försöka kartlägga vad som påverkar barns 

matvanor kan vara ett stöd i det hälsofrämjande arbetet kring eleven. Först då kunskap finns 

om vilka faktorer som påverkar elevens matvanor kan insatser sättas in på rätt nivå. 
 

 

Slutsatser 
 

 

Genom hälsosamtalet har skolsköterskan möjlighet att träffa alla elever, och prata med dem 

om deras levnadsvanor och hälsa. Då goda vanor tidigt i livet ökar chanserna för hälsa på 
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såväl kort som lång sikt finns mycket att vinna på både individ- och samhällsnivå. I denna 

studies resultat framkommer att hälsosamtalet innehåller flera delar som tillsammans visar att 

en mängd olika faktorer påverkar elevens matvanor. Skolsköterskan kan vara en sådan faktor. 

Att samarbeta med andra runt eleven, såsom familj och skola borde kunna öka möjligheterna 

att främja hälsa. Hälsosamtalet kan vara en bas för att kartlägga de faktorer som påverkar 

elevers matvanor, på både individ- och gruppnivå. I själva hälsosamtalet ses, i denna studies 

resultat, att mycket tid läggs på att repetera sådant som eleven redan svarat på i fråge-

formuläret, även om inga problem framkommit där. Att istället använda frågeformuläret som 

ett sätt att förbereda och individanpassa samtalet borde kunna öka den hälsofrämjande 

effekten. 

 

Kliniska implikationer 
Skolsköterskor kan ha nytta av denna studies resultat för att reflektera över innehållet i den 

del av hälsosamtalet som berör matvanor, och vad som bör prioriteras. Studien bidrar med 

kunskap om att många olika faktorer påverkar barns matvanor. Denna kunskap kan användas 

för att forma och individanpassa innehållet i hälsosamtalet. Detta kan stödja och stärka skol-

sköterskors hälsofrämjande roll relaterat till elevers matvanor och skulle även kunna vara av 

intresse för andra som arbetar med barn, ungdomar och deras familjer, såväl i skolan som på 

beslutsfattande nivå.  
 
Vidare forskning skulle ytterligare kunna kartlägga vad som påverkar barns matvanor och 

därmed deras hälsa. Likaså är hälsofrämjande arbete med föräldrars matvanor ett angeläget 

område, som kan ge hälsovinster för hela familjen. 
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