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Sammanfattning    
 
I skolsköterskans uppdrag ingår att erbjuda hälsobesök till eleverna. Där ingår ett 
hälsosamtal samt kontroll av bland annat vikt, längd och Body Mass Index (BMI) enligt 
riktlinjer från Socialstyrelsen. Längd och vikt ses i relation till barnets genetiska, sociala 
och psykologiska förutsättningar. En avvikande tillväxtkurva kan påvisa förekomst av 
ohälsa av somatisk, psykisk och/eller psykosocial karaktär. Skolsköterskan gör den 
primära bedömningen av tillväxtkurvan och en felaktig bedömning kan få konsekvenser 
för eleven i form av en utredning i onödan eller uteblivna åtgärder. Det finns få studier 
gjorda avseende skolsköterskors arbete med tillväxtkurvor. Syftet med denna studie är 
att beskriva skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med tillväxtkurvor. Studien 
baseras på intervjuer med åtta skolsköterskor med 3-30 års erfarenhet som 
specialistsjuksköterska och skolsköterska. Metoden som använts är en kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet presenteras under huvudkategorierna 
Kurvan är en del i allt det andra, Avdramatisera situationen och stärka eleven samt 
Spindeln i nätet. Tillväxtkurvan är betydelsefull i den sammansatta bedömningen av en 
elevs hälsotillstånd och som ett stöd i hälsosamtal med elever och föräldrar. 
Skolsköterskor erhåller primärt kompetens att bedöma tillväxtkurvor genom klinisk 
erfarenhet och i takt med ökad erfarenhet vågar de mer och mer lita till sin intuition. De 
är väl införstådda med rekommendationerna att eleverna ska vägas i underkläder men 
väljer aktivt att inte göra det med hänsyn till elevens integritet och är noga med att inte 
signalera någon värdering gentemot eleven utan vill förmedla att ”du duger som du är”. 
Skolsköterskorna upplever ett gott stöd ifrån sina kolleger och samarbetar även med 
andra yrkeskategorier och vårdinstanser på och utanför skolan med tillväxtfrågor 
kopplat till individuella elever. Skolsköterskorna bör få mer anpassade utbildningar vad 
gäller tillväxt, både i specialistutbildningen och vid kommande fortbildningstillfällen 
under yrkeslivet och även metoder för att följa upp avvikande tillväxtkurvor. De 
behöver även större kompetens i samtalsmetodik. 

Nyckelord: Tillväxtkurvan, Skolsköterskan, Erfarenhet och Elev. 
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INLEDNING 
Tillväxtkurvan är tillsammans med hälsosamtal ett centralt hjälpmedel för 
skolsköterskan vad gäller att bedöma elevers fysiska utveckling. Det är svårt att bedöma 
tillväxtkurvor och det finns etiska aspekter som inte går att bortse från när det gäller att 
väga barn och ungdomar, till exempel att väga med eller utan kläder eller hur man ska 
bemöta en elev med avvikande tillväxtkurva. Författarnas bakgrund med barn i 
slutenvård samt som hälsopedagog bidrog till intresset för barn och ungdomars tillväxt 
och hur denna ska bedömas korrekt. Längd- och viktkontroller har en framträdande roll 
på barnavårdscentralen (BVC) men är också återkommande i skolan från första klass till 
gymnasiet. Det här arbetet kommer att belysa skolsköterskors erfarenheter av att mäta 
och väga elever, vilka förutsättningar de har för att kunna göra korrekta bedömningar 
och hur de samarbetar med elever, föräldrar samt andra professioner och yrkesgrupper. 
 
 
BAKGRUND 

Skolhälsovårdens historia 
Under första delen av 1900-talet fick skolan en större uppgift än att ”inpränta boklig 
lärdom” (Hammarberg 2011, s 5). Skolhälsovården blev en del av det folkhälsoprogram 
som påbörjades och samhället spred kunskap till hemmen genom skolan. Programmet 
innefattade mödra- och barnhälsovård, skolhälsovård, bostadshygien, näringshygien och 
sexualupplysning. Det infördes också ett hälsokort till alla elever och det bestämdes att 
tre hälsokontroller skulle utföras under skoltiden (s 7).   
 
Skolhälsovård har funnits i Sverige sedan 1830-talet men först på 1940-talet omfattade 
skolhälsovården alla svenska skolbarn. I början fick skolhälsovården mest fokusera på 
infektionssjukdomar (bland annat difteri). På grund av dåliga bostadsförhållanden med 
bristande hygien och kost hade många barn och ungdomar stora hälsobrister (Hillman 
2010, s 11). På 1940-talet fördes en diskussion kring att läkare kunde ha nytta av annan 
medicinsk kunnig personal i skolan och på så sätt kunna få hjälp att upptäcka sjukdomar 
samt väga och mäta elever. Genom denna andra yrkeskategoris kännedom om barn var 
tanken att kunna påverka skolbarn till en sund livsföring (s 9). Enligt Bremberg  (2004, 
ss 67-68) infördes krav på vidareutbildning inom distrikt- eller barnsjukvård för 
skolsköterskor år 1978 och sedan 2003 finns också en skolsköterskeutbildning för barn 
mellan 6-18 år ”i en lärande miljö”. 
 

Hälsa 
Definitionen på hälsa är enligt World Health Organization ”a state of complete physical, 
mental and social well-being” (WHO 1946). Socialstyrelsen definierar hälsofrämjande 
åtgärder så som att ”fokusera på människors självskattade bedömning av fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande” (Socialstyrelsen 2009). Hälsa är ”både ett begrepp 
och fenomen” men även mångdimensionellt. Det har olika betydelse för olika 
människor men har också olika innebörd i olika situationer. Den är relativ till 
livssituationen och kan vara förenlig med lidande och sjukdom, om lidandet är 
uthärdligt (Dahlberg & Segesten 2010, ss 48- 49). 
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De faktorer som påverkar hälsan är trygghet (ekonomisk och social), delaktighet och 
inflytande i samhället, trygga och goda uppväxtvillkor, arbetsliv, sunda och säkra 
miljöer och levnadsvanor (Melinder 2003, s 4). Avgörande för barn och ungdomars 
hälsa är trygga och goda livsvillkor. Det går att se en påverkan på folkhälsan på längre 
sikt beroende på vilka livsvillkor barn haft, bland annat genom vuxnas ekonomiska och 
sociala trygghet samt delaktighet och inflytande i samhället (s 21). För barn är hälsa att 
må bra fysiskt och psykiskt, ha vänner, att göra något meningsfullt, få beröm och lyckas 
med något. Det sociala nätverket är betydelsefullt, att vara delaktig bidrar till en positiv 
självbild som i sin tur bidrar till att fungera väl personligt och socialt. Likaså är barnets 
mående avhängigt av föräldrarnas, vilket tydligt påvisar vikten av ett helhetsperspektiv 
på barn och familj (Tveiten 2000, s 43). I barnkonventionen från 1989 finns fyra 
grundprinciper vilka är att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barns bästa 
alltid ska beaktas, att alla har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att 
säga sin mening och få den respekterad (UNICEF 2009, s 4). Barn har dock inte alltid 
förmåga att uttrycka sig i ord (Tveiten 2000, s 45). Vidare har alla barn rätt att åtnjuta 
bästa uppnåeliga hälsa och har rätt till sjukvård och behandling. Konventionsstaterna 
ska arbeta för att minska dödlighet, bekämpa sjukdom och undernäring, säkerhetsställa 
vård för mödrar före och efter förlossning samt att alla föräldrar ska få stöd och 
information gällande barn, näring, ren miljö, amning och förebyggande av olycksfall 
(UNICEF 2009, ss 24 – 25). 
 

Elevhälsa 
År 2011 fördes begreppet elevhälsa in i skollagen (SFS 2010:800). Elevhälsan ses som 
en del i arbetet för en god hälsa och omfattar den skolhälsovård och annan verksamhet 
med syfte att stödja och hjälpa elever (SOU 2003:103, s 37). I elevhälsans organisation 
ingår skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog samt specialpedagog. 
Elevhälsan ska prioritera det förebyggande arbetet och har en grundtanke som går ut på 
en ökad samverkan mellan de olika professionerna (Hillman 2010, ss 67-68). Det är 
skolans rektor som utformar planen och formen för elevhälsans uppdrag och har till 
uppgift att utveckla samarbetet mellan dem och skolans övriga personal. Det forum som 
skapas för samarbete mellan de olika professionerna kallas idag elevhälsoteam (EHT) 
(ss 69-70). Elevhälsans medicinska insatser regleras av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) och patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och elevhälsans arbete i övrigt 
regleras av skollagen (SFS 2010:800 2 kap § 27). Skollagen beskriver bland annat 
uppdraget med återkommande hälsokontroller och att skolhälsan främst ska vara 
förebyggande och hälsofrämjande (SFS 2010:800 kap 2 § 25). Sekretessen regleras 
genom sekretesslagen (SFS 2009:400 7 kap § 1). 

Socialstyrelsen (2004, s 21) betonar att elevhälsan är frivillig och att det måste ställas 
höga etiska krav i förebyggande verksamheter som riktar sig till individer som inte 
själva eftersökt hjälp. Det är varje människas rätt att själv bestämma över sitt liv och 
inte bli påtvingad rådgivning, information eller hjälp med att förändra sina attityder och 
beteende om denne inte själv vill. Mot detta påstående ställs demokratiaspekten att varje 
individ har rätt till information och kunskap i hälsofrågor för att kunna fatta ett eget 
personligt val vad gäller sin hälsa. 
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Skolsköterskans roll 
Det är skolsköterskans uppgift att bistå eleven vid somatiska och psykosomatiska besvär 
samt ansvara för medicinska kontakter (SOU 2003:103, s 38). I 
kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor med specialisering inom 
skolhälsovård står att skolsköterskan behöver ha fördjupad kunskap och förståelse inom 
ett flertal områden som beskrivs kortfattat nedan (Svensk Sjuksköterskeförening 2009, s 
6) Hälsofrämjande omvårdnad innebär att identifiera behov, stödja och möjliggöra 
delaktighet för eleven och vårdnadshavare samt arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande. Skolsköterskans medicinska kunskap innebär farmakologiska kunskaper, 
samt kunna planera, genomföra och utvärdera medicinska insatser som t ex 
vaccinationer (ss 9-10). Skolsköterskan skall arbeta utifrån ett folkhälsovetenskapligt 
perspektiv där man utgår ifrån människa, hälsa, samhälle och miljö (s 7). Övriga 
områden är forskning och utveckling som bland annat innebär att skolsköterskan skall 
hålla sig uppdaterad vad gäller aktuell forskning och denna kunskap skall användas i det 
kliniska arbetet. Skolsköterskan skall bedriva utvecklingsarbete, undervisa och handleda 
studenter samt reflektera över och kunna bedöma sina egna behov av 
kompetensutveckling (s 11). Kompetensbeskrivningen beskriver även ledarskapet där 
det ingår att följa upp verksamheten, arbeta för kvalitet, kontinuitet och säkerhet för 
eleven och vårdnadshavare samt samverkan med andra professioner (s 12). 
 
I sjuksköterskans etiska kod finns identifierat fyra ansvarsområden som ingår i 
yrkesrollen: främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. 
Sjuksköterskan skall i omvårdnadsarbetet arbeta utifrån respekt för mänskliga 
rättigheter, kulturella rättigheter och rätten till liv. Rätten att bli behandlad med respekt 
och rätten till värdighet. Omvårdnad skall präglas av respektfullhet och skall inte 
begränsas vad gäller ålder, kön, hudfärg, kultur, religion, nationalitet, etniskt 
tillhörighet, funktionshinder, sjukdom, politisk åsikt, sexuell läggning eller social status 
(Svensk sjuksköterskeförening 2007, s 1). Professionell etik innebär att representera 
vårdnadshavarens och elevens intresse, att respektera självbestämmanderätten, vara 
ödmjuk samt tillhandahålla information till eleven och vårdnadshavaren med avsikt att 
underlätta för dem att fatta välgrundade beslut (Svensk sjuksköterskeförening 2009, ss 
6-7). 
 
Vårdvetenskapens konsensusbegrepp är person, hälsa, samhälle och vårdande (Dahlberg 
& Segesten 2010, s 29). Vårdande har som syfte att stärka personers egen livskraft i 
syfte att hantera sin situation och återfå en balanserad tillvaro (s 181). En av vårdandets 
viktigaste handlingar är att främja lärande (s 240). För att bli en bättre pedagog är det 
behövligt med eget lärande vilket kan erhållas t ex i en handledningssituation där stöd 
och vägledning kan ges. Genom att vårdaren utvecklas i sitt eget lärande och stärker 
sina kunskaper om vårdande, sjukdom och hälsa förbättras även förmågan att lära ut (s 
251). Det är den enskilde vårdarens uppgift att förena vårdvetenskapen med den 
medicinska vetenskapen så att det gör nytta för varje patient utifrån dennes livssituation 
(ss 259-260). 
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Enligt Socialstyrelsens riktlinjer skall skolsköterskan erbjuda hälsobesök till eleverna 
utifrån basprogrammet. I basprogrammet ingår hälsosamtal samt kontroll av vikt, längd 
och Body Mass Index (BMI, mått på vikten i förhållande till längden, vikt/längd x 
längd). Hälsobesöken ska vara fördelade enligt följande: förskoleklass eller årskurs 1, 
årskurs 4, årskurs 7 eller 8 samt årskurs 1 på gymnasiet (Socialstyrelsen 2004, ss 34 – 
37). I basprogrammet erbjuds också tre kontroller av ryggen i samband med 
hälsobesöken, på BVC vid 5 års ålder, i skolan vid 10 års ålder samt vid 13 års ålder. 
Hörsel och synskärpa kontrolleras vid 4 års ålder och i förskolan eller vid skolstart 
(Socialstyrelsen 2012, s 50). 
 

Tillväxtkurvan 
Vikt och längd är ett mått på ett barns allmänna hälsotillstånd och med hjälp av 
tillväxtkurvan görs även en bedömning av pubertetsutvecklingen (Socialstyrelsen 2004, 
s 49). Mätningarna har betydelse på både populations- och individnivå då 
sammanställningen av data ger information om förändringar i tillväxten hos en 
befolkning över en viss tid (Hillman 2010, s 85). Tillväxten speglar barns hälsa, 
uppväxtförhållanden, ärftlighet, infektioner, sjukdomar och psykosocialt mående 
(tillväxtkurvor bilaga 1). Ibland kan avvikelser i tillväxtkurvan märkas innan andra 
tecken på att barnet inte mår bra visar sig (Gelander & Albertsson-Wikland 2007, ss 
100-101). Det är för barn i skolåldern ingen mening med att göra mätningar oftare än en 
gång i halvåret vid normal tillväxt. Endast de barn med avvikande tillväxtkurvor gör 
tätare kontroller än de ordinarie hälsobesöken (Hagenäs 2011, s 32). Specifika kurvor 
för olika syndrom kan vara lämpligt att använda sig av, detta gäller t e x Turners 
syndrom och catch 22 (Hagenäs 2012).  
 
Sveriges kommuner och landsting har via Nationella expertgruppen för frågor om barns 
tillväxt (NEXT) publicerat en slutrapport avseende att följa barns tillväxt. NEXT 
rekommenderar att referenser för utformning av tillväxtkurvorna ska vara baserade på 
en studie i Göteborg 1974, Örebro 1981 och kurvor från WHO 2006 (Sundelin, 
Hagenäs, Hjern, Blennow, Bergström, Parkstam, Renman, Karlsson & Alm 2009, s 2). 
Flera mätningar kan ge en bild av ett barns psykiska och fysiska välmående. Ett friskt 
barn med tillfredsställande känslomässiga och sociala livsvillkor uppvisar en normal 
tillväxt (s 4). Längd, vikt och huvudomfång måste därför ses i relation till barnets 
genetiska, sociala och psykologiska situation. Inget barn följer konstant ”sin” kurva och 
detta räknas ändå till normaltillväxten (s 5). Hittills finns inga studier som tyder på att 
det finns klara folkhälsovinster med regelbundna mätningar av barn. Trots detta 
rekommenderas fortsatt mätning och vägning av barn och ungdomar i Sverige då det 
hos det enskilda barnet kan påvisa sjukdom eller missförhållanden. Felmätningar och 
feltolkningar bör helt undvikas genom adekvat erfarenhet och kompetens hos 
personalen (s 5). Ansvarig chef ansvarar för att all personal får rätt utbildning i det 
system som används (s 13). Värdena ska ses i sitt sammanhang, det går inte att helt 
förlita sig på tillväxtkurvan och dess utformning (där till exempel varningssignaler för 
bland annat högt BMI finns). En manual ska finnas för att underlätta användning och 
tolkning av tillväxtkurvor. I manualen finns instruktioner till hur vägningarna, 
mätningarna och eventuella andra kontroller ska utföras såsom syn eller rygg (s 4).  
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Hagenäs (2011, s 31) rekommenderar att eleven vägs i underkläder för att viktmåtten 
skall bli korrekta och för att det underlättar vid kontroll av elevens positionering då 
längden skall mätas. 
 
Riktvärden för övervikt respektive undervikt ändras från födseln fram till vuxen ålder. 
För barn tas hänsyn till både ålder och kön vid beräkning av BMI. ISO BMI kallas det 
mått som används för barn, det är utarbetat av International Obesity Task Force (IOTF) 
genom Cole, Bellizzi, Flegal och Dietz (2000). Måtten baseras på data från flera olika 
länder och tar hänsyn till både ålder och kön eftersom deras fettmassa ändras över tid 
ända upp i puberteten (förhållandet mellan längd och vikt förändras). Flickor beräknas 
komma i puberteten tidigare än pojkar (Cole et al 2000). 
 
I Sverige mäts inte midjemått rutinmässigt. Det efterfrågas fler studier som tydligt avgör 
vilka gränsvärden man ska gå efter när det gäller barn (Sundelin, Hagenäs, Hjern, 
Blennow, Bergström, Parkstam, Renman, Karlsson & Alm 2011, s 9). Midjemått bör 
främst kontrolleras på barn i riskzonen för övervikt och fetma, då det innebär risk för 
fetma och efterföljande sjukdomar även i framtiden (Fredriks, van Buuren, Fekkes, 
Verloove-Vanhorick & Wit 2005). Bukfettet som midjemåttet visar är ett bättre sätt att 
värdera övervikt och fetma än BMI. Det är också bukfettet som har en stark koppling 
till hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar. Enligt Hagenäs (2011, s 26) tyder 
vissa nya studier på att BMI-värdet kan missa denna typ av fettansamlingar. 
 

Orsaker till avvikande tillväxt 
Ett barn som föds litet i förhållande till gestationsålder (graviditetslängd) kan ha blivit 
utsatt för infektioner i fosterlivet eller blivit toxiskt påverkade, t e x av alkohol. Barn 
som föds små får oftast en så kallad catch up (återhämtningstillväxt) under de två 
kommande åren där man kan se en tydlig vikt- och längdökning. De barn som inte får 
en catch up har oftast bakomliggande sjukdomar, t.ex. brist på tillväxthormon, något 
syndrom eller hypothyreos. Vidare kan celiaki (glutenintolerans) vara en orsak till 
hämmad tillväxt. Nutritionsproblem och gastrointestinala sjukdomar kan leda till att 
barnet väger lite och dessutom ökar långsamt i vikt. Failure to thrive innebär att 
bristande omsorg och psykosociala faktorer är anledning till den avvikande 
tillväxtkurvan (Gelander & Albertsson-Wikland 2007, ss 122-125). 
 
Ätstörningar så som självsvält (anorexia) och hetsätning (bulimia) har blivit allt 
vanligare med åren, främst lättare former av ätstörningar. Orsaker till ätstörningar är 
fortfarande inte helt klara, men man ser personer som är prestationsinriktade och med 
dålig självkänsla som överrepresenterade, samtidigt som andra aspekter kan bidra såsom 
problem i relationer, trauman eller höga krav på låg vikt genom t e x idrott (Bergström 
2007, s 544). Inflammatorisk tarmsjukdom och ätstörningar kan vara orsaker till 
undervikt i pubertet och tonår vilket kan göra att ”tillväxtspurten” som hör till 
puberteten mattas av eller uteblir eftersom fetthormon behövs för pubertetsstart 
(Gelander & Albertsson-Wikland 2007, s 126). 
 
Barn som föds stora i förhållande till gestationsålder har sällan en bakomliggande egen 
sjukdom som orsak, dock kan det bero på ett syndrom eller att modern haft diabetes 
under graviditeten (Gelander & Albertsson-Wikland 2007, s 124).  
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Barn som växer snabbt på längden kan ha ett syndrom eller drabbats av gigantism som 
innebär en ökad produktion av tillväxthormoner. Tidig pubertet kan vara orsakat av en 
tillväxthormonproducerande vävnadsmissbildning intrakraniellt (hamartom) vanligast 
hos pojkar (s 127). 
 
Ursprungsfamiljens traditioner präglar förhållandet till mat men i och med förändrade 
livsvillkor där båda föräldrar arbetar har mattraditionerna fått mindre utrymme. Fika- 
och snabbmatsställen ökar och dessa tillhandahåller sannolikt inte den maten som är 
nyttigast (Dahlberg 2010, s 224). Kroppsvikt har en stark genetisk faktor och påverkar 
människors kroppsvikt till mellan 40-70 % (Williams 2011). Ett stillasittande liv ökar 
risken för stigande BMI. På vilket sätt och hur ofta vi rör på oss beror bland annat på 
hur omgivningen och miljön ser ut. I ett otryggt samhälle tenderar föräldrar att vilja 
hålla sina barn inomhus vilket ökar sannolikheten för stillasittande aktiviteter, såsom tv-
tittande. Hälsorisker som följer med övervikt är många och redan under tonårstiden kan 
man se höga kolesterolvärden, hypertension, sömnapné och diabetes. Typ 2 diabetes 
som förut ansågs vara en sjukdom som drabbade vuxna ökar nu dramatiskt bland barn 
(Cecil-Karb & Grogan-Kaylor 2009). 
 

PROBLEMFORMULERING 
Tillväxtkurvan används från BVC till och med gymnasiet och visar elevens fysiska 
utveckling. Genom regelbundna kontroller av elevernas fysiska tillväxt kan man se 
mönster i tillväxten hos en befolkning såväl som individuella avvikelser. Tillväxtkurvan 
är ett viktigt arbetsredskap för skolsköterskan då en avvikelse kan påvisa förekomst av 
ohälsa av somatisk, psykisk och/eller psykosocial karaktär. Skolsköterskan gör den 
primära bedömningen av tillväxtkurvan och en felaktig bedömning kan få konsekvenser 
för elevens hälsa. Tidigare forskning om skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med 
tillväxtkurvor, värdera dess data och planera uppföljning är begränsad. 

Om skolsköterskans kompetens och förutsättningar vad gäller att bedöma elevers 
tillväxt inte är tillräcklig finns risk för feltolkningar. Anser skolsköterskor att de har 
kompetens till att bedöma tillväxtkurvor och hantera dess data? 

 
 
SYFTE 
Beskriva skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med tillväxtkurvor. 

 
 

METOD 
Nedan beskrivs studiens metod, ansats och hur författarna gått tillväga med urval, 
datainsamling samt dataanalys. Dessutom redogörs för författarnas förförståelse och 
etiska överväganden. 
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Ansats 
Författarna har använt sig av en induktiv ansats efter Lundman och Graneheim Hällgren 
(2008, s 160) och utgått från att världen är komplex, beroende av sitt sammanhang och 
subjektiv. Den induktiva ansatsen ansågs lämplig för att förutsättningslöst beskriva 
intervjupersonernas unika upplevelser och erfarenheter. 
 

Deltagare 
I denna studie deltog åtta skolsköterskor. Kriterier för deltagande var en anställning som 
skolsköterska under minst två år och det fanns inga exklusionskriterier beträffande kön 
eller ålder. Deltagarna hade specialistutbildning till distriktssköterska (5 st.), barn- och 
ungdomssköterska (3), skolsköterska (1) samt barnmorska (1). Två av deltagarna hade 
dubbla specialistutbildningar. Alla deltagare var kvinnor och de hade varit färdiga 
sjuksköterskor mellan 7-39 år. De hade varit färdiga med sin specialistutbildning och 
arbetat som skolsköterska mellan 3-30 år. De arbetade med elever från förskoleklass till 
gymnasiet. Intervjuerna utfördes i mindre städer och samhällen i anslutning till 
författarnas hemorter. Ingen av skolorna hade utpräglat lågt socioekonomiskt 
upptagningsområde. 
 
Författarna har utgått från Kvale och Brinkmann (2009, s 129) som menar att antalet 
intervjupersoner skall anpassas efter syftet samt Dahlberg, Dahlberg och Nyström 
(2008, s 175) som menar att en variation av deltagare vad gäller ålder, kön, 
arbetslivserfarenhet, geografiskt område och kultur är önskvärt. Även Lundman och 
Graneheim Hällgren (2008, s 169) påpekar betydelsen av att ämnet belyses utifrån olika 
erfarenheter då syftet i kvalitativ forskning är att beskriva variationer. 
 
Datainsamling 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med specialistutbildade sjuksköterskor som 
arbetar som skolsköterskor. Första kontakten togs per telefon med verksamhetschefer i 
tre olika kommuner i västra Sverige. De var positiva till att studien genomfördes i deras 
verksamheter och det förekom inget bortfall. Ett informationsbrev skickades ut till 
verksamhetscheferna för godkännande av datasinsamling (bilaga 2). Skolsköterskorna 
fick anmäla sitt intresse till verksamhetschef/samordnare och sedan mailades 
information om studien ut till skolsköterskorna (bilaga 3) varpå författarna ringde upp 
dem för att boka tid för intervju. Dessa genomfördes under hösten 2013 på 
skolsköterskornas arbetsplatser förutom en intervju som av praktiska skäl utfördes i 
skolsköterskans hem. 
 
Enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2008, s 165) och Kvale och Brinkman (2009, 
s 140) kan intervjuerna delas upp i teman. Intervjuguiden (bilaga 4) i denna studie var 
uppdelad i följande teman: mötet med eleven, tillväxtkurvan, samverkan samt 
förutsättningar. Det fanns även förslag på öppna följdfrågor för att ge deltagaren 
möjlighet att utveckla sitt svar. Kvale och Brinkman (2009, s 140) beskriver att det ska 
finnas en möjlighet att omformulera frågorna så att de under själva intervjun kan ställas 
i en annan ordning än vad som var tänkt från början. I provintervjun gavs tillfälle att 
prova på att omformulera och ändra ordningsföljd på frågorna. Denna intervju visade 
sig falla väl ut och inkluderades därför i studien.  
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I efterföljande intervjuer anpassades frågornas ordningsföljd beroende på hur just den 
deltagaren svarade. Intervjuerna varade mellan 28 - 89 minuter och spelades in för att 
kunna transkriberas ordagrant. 
 

Förförståelse 
I kvalitativa studier är forskaren medskapare av texten genom sin delaktighet under 
intervjusituationen. Resultatet kommer därför att präglas av forskarens förförståelse 
(Lundman & Graneheim Hällgren 2008, s 170). Det är en fördel för författarna att känna 
till forskningsområdet innan studiens start men det kan också vara en nackdel att veta 
för mycket och redan ha en uppfattning om ”hur det är” i den mening att forskaren kan 
missa att upptäcka något nytt (Dahlberg et al 2008, s 174). Forskarna bör inta ett 
förhållningssätt som innebär att låta det obestämda vara obestämt så långt som möjligt 
in i analysprocessen (s 241). Målet är att avslöja deltagarens livsvärldserfarenheter och 
därför ska forskaren anstränga sig för att ha minsta möjliga inverkan på deltagarens 
uttryck och svar (s 184). Det primära är hur deltagaren upplever fenomenet/företeelsen 
och på vilket sätt denne uttrycker dess mening (s 185). Kvale och Brinkmann (2009) 
anser att den kvalitativa forskningsintervjun har goda förutsättningar att utifrån den 
intervjuades perspektiv förstå ämnen utifrån dennes levda vardagsvärld (s 39) samt få en 
inblick i intervjupersonens erfarenhetsbaserade kunskap inom ämnet (s 121). 
 
Författarna till den här studien har ingen egen erfarenhet av att arbeta med 
tillväxtkurvor som skolsköterska eller på BVC vilket innebar att påverkansfaktorn på 
skolsköterskornas svar och därmed resultatet ansågs vara liten. Författarnas förförståelse 
var att bedömningen av tillväxtkurvor samt vilka åtgärder som vidtas varierar beroende 
av den enskilda skolsköterskans kompetens och erfarenhet. 
 

Dataanalys 
Författarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys vilket bland annat används för 
att tolka och granska intervjuer enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2008, s 159). 
Intervjuerna transkriberades ordagrant, vilket även inkluderade pauser, harklingar, 
suckar och skratt, för att säkerställa att analysen skulle bli korrekt (Dahlberg et al 2008, 
s 234). Författarna läste de transkriberade intervjuerna i sin helhet och plockade därefter 
ut meningsbärande enheter vilket skapade grunden för analysen. De kortades ner till 
kondenserade enheter och förseddes med koder efter sitt innehåll. Koderna sorterades 
efter betydelse vilket skapade underkategorier. Efter de gemensamma nämnare som 
underkategorierna bildat kunde huvudkategorier skapas (Lundman och Graneheim 
Hällgren 2008, s 163). I tabell 1 ges exempel på analysen. Författarna läste alla 
intervjuer flera gånger och höll under analysprocessen en kontinuerlig dialog för att 
förhindra att meningen och innehållet misstolkades. 
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TABELL 1. Exempel dataanalys 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

” …och sen hittar 
man nån som inte 
passar in på nåt… 
och… då pratar 
man med doktorn! 
(skratt) och skriver 
remiss. Vi skriver 
ganska mycket 
remisser tycker 
jag… Framförallt 
på dom som (paus) 
när det gäller 
längd” (5). 
 

Prata med doktorn 
och skriva remiss. 
Skriver ganska 
mycket remisser. 

Remisser  
 
 
 
 
 
 
Samarbete runt 
eleven i och 
utanför skolan 

 
 
 
 
 
 
 
Spindeln i nätet 

” … för där har man 
ju lite tätare… 
kontroll, så dom 
slipper åka … iväg. 
Då kan jag ringa 
eller maila in dom 
uppgifterna så 
underlättar man 
för… alltså, dom 
går tillräckligt som 
det e ändå” (5) 

Ringa eller maila in 
uppgifter så 
underlättar man 

Underlätta för 
eleven 

 
 

Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet har ett uppdrag från regering och riksdag som bland annat gäller att ha 
ett övergripande ansvar av etiska krav på forskning (Vetenskapsrådet 2013). De fyra 
övergripande kraven som ställs är information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra kraven beskrivs som att deltagarna ska 
få information om den övergripande planen för forskningen, eventuella risker, vem som 
är huvudman och att deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas (SFS 
2003:460 § 16). Vidare kan bara forskningen utföras om personen givit dokumenterat 
samtycke (§ 17). De skall även informeras om att de kommer att vara anonyma, att 
intervjuerna kommer att spelas in men raderas efter utskrift. Utskriften av intervjun ska 
inte innehålla några uppgifter som kan härledas till arbetsplats eller person 
(Vetenskapsrådet 2002, s 12). I Helsingforsdeklarationen står bland annat att det är 
forskarens ansvar att skydda personer som deltar i forskningsstudier vad gäller deras liv, 
hälsa, värdighet, integritet och att de har rätt till att avsluta sin medverkan samt rätt till 
avskildhet och anonymitet (World Medical Association 2008, s 2). 
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Nyttjandekravet innebär att uppgifterna om deltagaren inte får användas i några andra 
sammanhang eller för beslut eller åtgärder som direkt påverkar deltagaren 
(Vetenskapsrådet 2002, s 14). Vad gäller studentuppsatser beror det på omfattningen och 
typen av studie om dessa ska etikprövas och där bedömer varje enskild fakultet och 
handledare från fall till fall (prop.2002/03:50 ss 89-90). Studier på avancerad nivå ska 
normalt sett inte etikprövas om de inte ingår i en avhandling eller ska publiceras, dock 
gäller samma regler för information och samtycke (Högskolan i Borås 2013, s 2). 
 
Före intervjun fick deltagaren skriftlig information om studien innehållande 
ovanstående och vid intervjutillfället fick informanten skriva på ett samtycke för 
deltagande i studien. (bilaga 2). Informationen i bilagan gavs även muntligt vid 
intervjutillfället. Efter att intervjuerna var transkriberade raderades de omgående. Namn 
på personer, skolor och orter som nämndes i intervjuerna avidentifierades vid 
transkriberingen så att det inte skulle vara möjligt att identifiera intervjupersonen. Varje 
intervju märktes med ett nummer i händelse av att någon av skolsköterskorna i 
efterhand skulle vilja avstå från medverkan. 
 
RESULTAT 
Resultatet delades in i tre kategorier med olika många underkategorier (tabell 2). För 
varje kategori presenteras underkategorierna med förklarande text och tydliggörande 
citat. Citaten följs av ett nummer för respektive skolsköterska. Skolsköterskorna 
benämns genomgående som skolsköterskor i resultatet även om de även har andra 
specialistutbildningar. Studien är gjord utifrån ett skolsköterskeperspektiv och en 
önskan finns att det skall vara tydligt genom hela studien. 
 
TABELL 2. Kategorier 
 

 
Huvudkategori 

 
Underkategori 
 

 
Kurvan är en del i allt det andra 

 
Ha alla tentakler ute 
 
Intuition grundas på kunskap och erfarenhet 
 

 
Avdramatisera situationen och stärka 
eleven 

 
Väga med fingertoppskänsla 
 
Hjälpa inte stjälpa 
 

 
Spindeln i nätet 

 
Gott stöd – om det inte är bråttom 
 
Samarbete runt eleven i och utanför skolan 
 
Samtal med föräldrar 
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Kurvan är en del i allt det andra 
Vid bedömning av en elevs tillväxt och hälsotillstånd tar skolsköterskan hänsyn till 
elevens fysiska, psykiska och psykosociala aspekter. Skolsköterskorna upplever att det 
kan vara svårt med själva tolkningen av mätresultaten, framförallt i de situationer då det 
finns flera olika bidragande faktorer i elevens liv såsom eventuell pubertet, aktiviteter 
eller psykosociala faktorer som påverkar hälsan.  Ju mer erfarenhet skolsköterskorna har 
desto bättre blir de på att tyda tillväxtkurvan och vad de olika mätvärdena kan påvisa. I 
takt med att erfarenheten ökar vågar skolsköterskorna ge intuitionen större utrymme. 
 
Ovanstående huvudkategori stöds av underkategorierna Ha alla tentakler ute samt 
Intuition grundas på kunskap och erfarenhet 
 

Ha alla tentakler ute 
Tillväxtkurvan beskrivs som ett arbetsredskap där det går att avläsa förändringar i vikt 
och längd över en längre tidsperiod och den fyller en stor funktion när det gäller 
bedömning av elevernas hälsotillstånd. Skolsköterskorna har inte någon erfarenhet av 
att mäta midjeomfång och har inte haft det uppe till diskussion i arbetsgrupperna som 
något som skulle ingå i hälsokontrollerna. Vid en tillväxtavvikelse gör skolsköterskorna 
en första bedömning om avvikelsen är rimlig. Skolsköterskorna beskriver att det är en 
god hjälp att kunna följa tillväxtkurvan över tid, speciellt uppskattas det om möjlighet 
finns att kunna titta på tillväxtkurvorna från BVC och ända fram till dagsläget. Varje 
elev jämförs med sin egen kurva och längd och vikt värderas i förhållande till varandra. 
Skolsköterskorna tycker att det mest oroväckande är om längdtillväxten stannar av eller 
om viktkurvan börjar peka nedåt på en elev som tidigare inte haft övervikt eller fetma 
(där en viktstagnation eller viktnedgång är ett önskvärt utfall). En snabbt stigande 
viktkurva oroade skolsköterskorna men en långsamt stigande viktkurva bemöttes oftast 
med exspektans. 
 

”Första åren var jag väldigt rigid när jag tittade på tillväxtkurvor och nu 
känner jag att jag kan vara lite coolare och i alla fall ge det lite tid, kolla om 
tre månader igen eller så.” (3) 

Det varierar bland skolsköterskorna hur snabbt åtgärder mot en viktökning sätts in. 
Skolsköterskorna tycker att de efter flera års erfarenhet kan förhålla sig lite mer 
avslappnat till en begynnande viktökning då dessa kan ha naturliga förklaringar som att 
eleven är på väg in i puberteten eller att en tidigare inaktiv elev nu har börjat spela 
fotboll flera gånger i veckan. Ibland kan det dock vara att föredra med snabbt insatta 
åtgärder. 
 
Skolsköterskorna är noga med att se till helheten då de tar beslut om hur de ska gå 
vidare då en tillväxtkurva är avvikande. Kontroll av längd och vikt görs vid oro för 
elevens hälsa oavsett vad symtomen är då erfarenheten visar att det är en måttstock på 
elevens allmänna mående. I bedömningen inför lämpliga åtgärder tas hänsyn till elevens 
förhållande till mat, måltider, motion/träning och psykosocial hälsa.  
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Skolsköterskorna beskriver att de uppmärksammar vad eleven har på tallriken till 
lunchen, om eleven är med på idrotten i skolan, om eleven har en aktiv fritid, hur eleven 
har det hemma, vad har eleven för psykosocialt stöd, hur går det i skolan, ser eleven 
sund ut, har det hänt något speciellt: skilsmässa, dödsfall eller annat som kan påverka 
hälsan? 
 

”… det måste ju nästan vara nånting… mer, det kan ju vara ett barn 
som har… gräsligt mycket ont i magen… Kurvan är en del i allt det 
andra...” (5) 

 
Skolsköterskorna ser väg- och mättillfällena som en möjlighet för en kort pratstund med 
eleven och för att bygga ett förtroende för framtida möten. Skolsköterskorna styr själva 
hur ofta de mäter och väger eleven utöver de av Socialstyrelsen ålagda tillfällena. Hur 
skolsköterskorna lägger upp dessa tillfällen varierar mellan årliga kontroller och en 
extra kontroll i årskurs sex. 
 

Intuition grundas på kunskap och erfarenhet 
Skolsköterskorna har lärt sig att arbeta med tillväxtkurvor genom åren och de går 
fortlöpande på utbildningar som de själva får söka. I samband med utbildningsdagar kan 
de önska vilket tema eller ämne som ska diskuteras och vilka föreläsare som ska bjudas 
in. De har manualer som riktlinje vid bedömning av tillväxtkurvor. På frågan om de fått 
undervisning i att använda tillväxtkurvan under utbildningen svarar de nej. 
 

”Nä det är nog faktiskt mer praktiskt arbete att man har lärt sig genom 
åren tror jag, ihop med bra läkare då” (4) 
 

Skolsköterskorna beskriver att det var för få fortbildningstillfällen genom arbetet och de 
önskar att det vore mer. De upplever dock att innehållet i de föreläsningar som erbjuds 
inte alltid är direkt relevant och en önskan är att utbildningstillfällena skulle vara mer 
anpassade för skolsköterskans kliniska arbete. 

 
”… pratar om det onormala väldigt mycket, dom allra flesta är ju helt normala! … 
Men det blir ju ofta på rätt hög nivå då när dom… dom här föreläsningarna… att 
det som dom pratar om det är sånt som sker på barnmottagningen, inget som jag 
sysslar med på min skola! Utan den första bedömningen, e ju ändå den som jag… 
måste göra” (6) 

 
I arbetet med tillväxtkurvorna använder sig skolsköterskorna av tryckta eller 
webbaserade manualer eller metodhandböcker de själva tagit fram utifrån 
socialstyrelsens riktlinjer.  

 
”Vi har skapat egen metodhandbok utifrån en annan kommuns 
metodhandbok. Är väldig stolta över den! Utgår från Socialstyrelsens 
riktlinjer men gör lite mer t ex kontroll i 6:an” (1) 
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Skolsköterskorna anser att det är bra beskrivet hur de praktiskt ska utföra kontrollerna 
men när det kommer till att tolka resultaten kan det bli otydligt och svårt. 
Skolsköterskorna upplever också att de behöver bättre redskap för hur de ska gå vidare 
med sina slutsatser. Kunskapen om stöttning till elev och föräldrar i en situation där 
viktökning eller viktminskning/viktstagnation är målet varierar bland skolsköterskorna 
och det saknas metoder och tid för att kunna arbeta vidare med elever och dess familjer 
som behöver stöd. 

 
”Tillväxtkurvan har en viktig funktion och problemet, tror jag, många av oss 
upplever är att ska vi ha den som redskap måste vi kunna jobba med det efter. Det är 
ingen idé att screena, hålla på och ta syn, längd, vikt, ryggkontroll och färgseende 
om vi inte gör något med resultatet! Det måste finnas bra metoder och möjligheter 
att arbeta med det efteråt” (5) 
 

Skolsköterskorna upplever att desto längre de arbetat och ju mer erfarenhet de samlat på 
sig desto större trygghet känner de i sitt arbete vilket innebär att intuitionen får ta större 
plats. En skolsköterska beskriver det så här. 
 

”Man behöver ju jobba några år för att landa i tryggheten i sig själv 
liksom, att lyssna till min magkänsla har jag lärt mig genom åren.” (1) 
 

Avdramatisera situationen och stärka eleven 
Av etiska skäl har skolsköterskorna gjort ett medvetet val att inte följa 
rekommendationerna som säger att eleverna skall vägas i underkläderna. Ju äldre eleven 
blir desto mer känsligt är det att väga sig och att ta av sig kläderna. Skolsköterskorna 
beskriver betydelsen av att väg- och mättillfällena avdramatiseras och att eleverna blir 
bemötta med ett förhållningssätt som stärker deras självkänsla och motiverar dem till att 
leva ett hälsosamt liv. Skolsköterskorna beskriver hur de ofta reflekterar över om det gör 
någon nytta att eleven kommer på extra viktkontroller och att de känner oro för att dessa 
elever (gäller oftast elever som har övervikt) känner sig utpekade. 
 
Ovanstående huvudkategori stöds av underkategorierna Väga med fingertoppskänsla 
och Hjälpa inte stjälpa. 
 

Väga med fingertoppskänsla 
Diskussioner om att väga och mäta eleverna med eller utan kläder har varit aktuell i alla 
de intervjuades arbetsgrupper. Skolsköterskorna är väl medvetna om riktlinjerna som 
säger att eleverna skall vägas och mätas i underkläderna men dessa riktlinjer följs inte 
alltid då det anses vara känsligt för eleverna att klä av sig i underkläderna. 
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”Det känns inte ok att barnen skall behöva klä av sig, jag upplever att jag har bra 
koll på vad kläder väger o kan göra en riktig bedömning ändå. Eleverna är alltid i 
underposition mot oss vuxna även om man är en schysst vuxen så har vi ett övertag 
som man inte kommer ifrån. Att då be eleven klä av sig känns inte ok, dessutom har 
det ingen medicinsk betydelse - oftast.” (6) 

 
Eleverna får behålla byxor eller tights samt linne eller T-shirt på sig (tjocktröja får 
behållas på om eleven inte vill ta av den). Det finns inget enhetligt sätt hur 
skolsköterskorna skriver in vikten i journalen, det varierar från att göra avdrag för 
kläderna, skriva en kommentar ”med kläder” eller att inte göra någon kommentar alls. 
Skolsköterskorna beskriver det som viktigt att avdramatisera mät- och vägsituationerna, 
att inte prata så mycket om siffrorna, hålla sig neutrala och inte signalera någon som 
helst värdering. De reflekterar över sin egen roll i väg- och mätsituationen och 
eftersträvar ett bemötande som innebär en lyhördhet för hur eleven upplever situationen. 
 

”Egentligen hade jag velat fråga barnet ’Vad tycker du om att stå här 
egentligen?’”(3) 
 

Skolsköterskorna beskriver det som att eleverna tycker det är spännande att mäta sig 
men att det kan vara lite känsligare att väga sig, det gäller dock inte alla elever. Det är 
framförallt de elever som väger för mycket som verkar tycka det är jobbigt och det 
framkommer i intervjuerna att elever ställer sig med ryggen mot siffrorna på vågen för 
att slippa se hur mycket de väger. Det förekommer även att elever inte vill väga sig men 
det är inte så vanligt. Enligt skolsköterskorna blir det mer och mer känsligt att väga sig 
ju äldre eleven blir. 
 

Hjälpa inte stjälpa 
I samtalen med eleverna och i mät- och vägsituationen är det viktigt för 
skolsköterskorna att förmedla till eleven att du duger som du är och vad gäller hur 
tillväxtkurvan ser ut är skolsköterskorna tydliga med att det inte går att jämföra värdena 
med någon annan elev. En återkommande fråga under intervjuerna var ”Vad hjälper 
eleven och vad stjälper”? I samtalen försöker skolsköterskorna höra nyanser och på 
vilket sätt eleven berättar, att verkligen lyssna, tänka efter hur de själva formulerar sig 
så att inte eleven misstolkar eller blir sårad. 
 

”Jag vill inte att de går härifrån och känner sig nedtryckta med känslan att ’min 
skolsköterska sa att jag var tjock’. Det är jätteviktigt för mig. Jag vill att de ska 
bli motiverade att leva ett hälsosamt liv!” (2) 

 

Skolsköterskorna beskriver att det är bra att väga och mäta enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer dels för att följa eleven över tid men även för att bidra till att följa hela 
befolkningens utveckling vad gäller tillväxt. Det förekommer dock funderingar kring 
nyttan av att kontrollväga eleverna utöver dessa tillfällen. Dels ur ett etiskt perspektiv 
men även vad kontrollerna resulterar i. Vad innebär det egentligen för eleven att komma 
och väga sig en gång var tredje månad eller varje halvår? 
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”Ja det kan väcka mycket tankar för det är lite så här... gör det någon 
nytta? Ska man verkligen hålla på och väga? Är det egentligen det 
viktigaste? Är detta rätt väg till bättre hälsa?” (3) 

 
Ungefär från åk 5 och uppåt, individuellt anpassat till varje elev, diskuterar 
skolsköterskorna direkt med eleven kring tillväxtkurvan. Då anser skolsköterskan att 
eleven själv kan vara med och påverka och börja ta eget ansvar för sin hälsa. 
Tillväxtkurvan används då som ett pedagogiskt verktyg och med den som utgångspunkt 
kan samtalet ledas in på hälsofrågor kring mat och elevens tankar kring matvanor, sömn, 
träning etc. Hälsosamtalet finns inte kvar i åk 6 vilket skolsköterskorna anser är synd då 
det är mycket som händer på både det fysiska och psykiska planet under mellanstadiet. 
Eleverna börjar vara ensamma hemma mer vilket gör att matvanorna kan förändras, de 
går själva till affären, en del kommer in i puberteten etc. Då skolsköterskorna anser att 
det är till nytta för eleven med ett hälsosamtal i årskurs sex, har de på eget initiativ 
infört detta och då ingår även kontroll av vikt och längd. 
 
När det gäller de yngre eleverna talar skolsköterskorna i första hand med föräldrarna 
men det är barnet som får komma till skolsköterskan och ställa sig på vågen utan att 
någon (i de flesta fall) egentligen talar med barnet om varför de kommer dit. 
Skolsköterskorna vill att de själva och deras rum skall vara ett ställe dit eleven skall 
känna sig välkommen och trygg att komma om de inte mår bra. De beskriver hur det 
finns risk för att eleverna som väger sig oftare än de andra känner sig utpekade då de 
går iväg från lektionerna. I de flesta fallen är det elever med övervikt och det 
framkommer i intervjuerna att dessa elever redan har svårigheter med att t.ex. få tag i 
kläder och att orka var med på gymnastiken. 
 

”Framförallt det där utpekandet skär i hjärtat litegrann för de vet att 
de... de redan är utpekade, de känner det och då är frågan om vi ska 
vara den instansen som pekar ut dem en gång till?” (3) 

För att minska utpekandet försökte skolsköterskorna undvika att eleverna med övervikt 
fick komma samtidigt på kontrollvägning. Istället bad skolsköterskorna de elever som 
missat att göra en syn- eller hörselkontroll komma samtidigt så att det blir en blandad 
grupp elever som går ifrån lektionen. 
 

Spindeln i nätet 
Samarbetet med andra vårdinstanser, yrkeskategorier (till exempel kurator, psykolog 
och dietist) och föräldrar görs alltid utifrån elevens bästa. Skolsköterskorna ger och 
efterfrågar information, samordnar insatser, planerar och strukturerar hälsoarbete kring 
eleverna. Övrig personal på skolan är en betydelsefull källa till information om hur 
eleven verkar må och fungera. Skolsköterskorna har ett nära och väl inarbetat samarbete 
med BVC vid överrapporteringar av nya skolelever men också med barnmottagningen 
som de kontaktar vid förfrågningar och planering av eventuella extrakontroller. I samtal 
med elevernas föräldrar beskrivs tillväxtkurvan som ett pedagogiskt stöd. 
 
Ovanstående huvudkategori stöds av underkategorierna Gott stöd – om det inte är 
bråttom, Samarbete runt eleven i och utanför skolan och Samtal med föräldrar. 
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Gott stöd – om det inte är bråttom 
Skolsköterskorna beskriver att de har möjlighet till gott stöd i arbetet, bland annat är 
teamet (EHT) en viktig källa till stöd och hjälp. Även i de små nätverken och vid 
handledningstillfällen kan de som skolsköterskor träffas, diskutera och stötta varandra. 
Skolläkaren och barnmottagningen finns möjlighet att kontakta vid frågor, men där det 
krävs snabba beslut hinner de inte bolla tankar med någon. 
 

”Nätverket. Ibland måste man ta beslut ganska fort. Är det mer 
komplicerade ärenden kan man ta upp det i handledning” (8) 

 

Samarbete runt eleven i och utanför skolan 
Vid avvikande kurvor kan skolsköterskorna själva remittera direkt till barnmedicinsk 
mottagning alternativt skicka vidare till skolläkaren. Det gäller både vid vikt- och 
längdavvikelser men också när det gäller remisser till sjukgymnast eller dietist. 
 

”…skriva remiss till barnmedicin… Vi skriver ganska mycket 
remisser tycker jag… Framförallt på dom som (paus) när det 
gäller längd” (5) 
 

Samarbete med andra vårdgivare underlättar för eleverna. De slipper lämna skolan för 
extra längd- och viktkontroller. Det är aktuellt för dem som behandlas med mediciner 
eller som är under behandling av dietist. 
 

”…för där har man ju lite tätare… kontroll, så dom slipper åka … 
iväg. Då kan jag ringa eller maila in dom uppgifterna så underlättar 
man för… alltså, dom går tillräckligt som det e ändå” (5) 
 

Likaså arbetar skolsköterskorna ihop med skolpersonalen för att utbyta information och 
höra sig för hur eleven har det. Ibland kan en lärare hjälpa till i bamba och diskret 
signalera till eleven att portionen är lagom. Vid större misstankar om att eleven inte mår 
bra tas upp i EHT. 
 

”… jag kollar upp… hur har det här barnet det i klassen… och jag 
lyfter det i mitt… i EHT och så… också” (7) 

 
Skolsköterskorna träffar sjuksköterska på BVC för överrapportering vid skolstart. Detta 
upplever de fungerar väldigt bra. De tittar igenom journalen tillsammans och det finns 
möjlighet att ta upp saker som inte skrivs i journalen. Vid rapportering från andra skolor 
och speciellt utanför kommunen kan det bli knapphändiga rapporter eller att journalen 
inte blir skickad i god tid. 
 

”Vi har ju ett gott samarbete med BVC så att vi i maj där nån gång 
bestämmer vi en tid med BVC och så rapporterar de över barn för 
barn så och det fungerar jättebra” (4) 
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Samtal med föräldrar 
I samtalet med föräldrarna är tillväxtkurvan ett pedagogiskt stöd då den är tydlig och ett 
komplement som kan bekräfta hur eleven mår och ser ut. 
 

”…medicinskt för mig men också som en pedagogisk markör för 
föräldrarna vid både över- och undervikt. Det blir så tydligt ingen kan 
förklara bort det… ’oops liksom där sticker den upp mot taket’ den är 
nästan övertydlig… som förälder också så vänjer du dig vid, ögat 
vänjer sig vid hur barnet ser ut. Ser inte alltid att barnet är 
överviktigt” (3) 
 

Elever och föräldrar får information om kommande längd- och viktkontroller på förhand 
och sedan ringer skolsköterskan om det skulle vara något avvikande. En skola hade som 
rutin att skicka ut lappar till föräldrarna vid avvikande kurvor men detta visade sig inte 
falla väl ut då väldigt få föräldrar hörde av sig och återkopplade till skolsköterskan. 
Skolsköterskorna pratar inte med eleverna själva om kurvan förrän tidigast i 11 års 
åldern. 
 

”Lämnar lapp till eleven, alltid när det gäller någon form av 
hälsoundersökning. Eleven får själv välja om han ska lämna den 
hemma (årskurs F-6)… När en kurva avviker kontaktar jag alltid 
föräldrar först, vi diskuterar oss fram… nu ser det ut så här o detta 
kan vi göra....” (3) 
 

Responsen från föräldrarna är av olika karaktär, beroende på vad det gäller. 
Skolsköterskorna upplever att det känsligaste är att prata övervikt med föräldrarna då de 
upplever att föräldrarna uppfattar det som kritik mot deras föräldraskap och egen vikt. 
 

”Vikten är en himla känslig fråga, har man tuggat sig till det då 
handlar det om hur föräldrarna varit o hur barnet är… Barnet är ju 
en direkt avspegling av föräldern…” (2) 

 
Skolsköterskorna upplever olika förväntningar från föräldrarna och tror att det kan 
bottna i föräldrarnas egen syn på skolan och skolhälsovården. 
 

”Ja en del vill ju gärna ha lite kostråd och hjälp med det och det 
hjälper vi ju gärna till med också och en del tycker väl kanske att vi 
lägger oss i lite mer än vi behöver också...” (4) 
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DISKUSSION 
I diskussionen tar författarna upp och diskuterar metoden, överförbarhet, tillförlitlighet, 
delar av resultatet, klinisk användbarhet samt vidare forskning. 
 

METODDISKUSSION 
Enligt Kvale och Brinkman (2009, s 78) bör hänsyn tas till huruvida 
intervjuundersökningen förbättrar situationen för de människor som ingår i studien. 
Författarna hade från början för avsikt att undersöka erfarenheterna hos elever med 
avvikande tillväxtkurvor avseende att bli vägda och mätta av skolsköterskan. Det fanns 
dock etiska funderingar kring ämnesval som hur dessa elever skulle hittas och hur 
intervjuerna skulle utföras. Ingen av författarna hade erfarenhet av att intervjua och av 
rädsla för att ämnet skulle kunna väcka svåra känslor hos eleven valdes att istället 
studera skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med avvikande tillväxtkurvor och att 
beskriva deras kompetens och tankar kring att bedöma dessa. Då författarna under 
arbetets gång insåg svårigheten att i intervjusituationen begränsa studien till de väg- och 
mätsituationer då tillväxtkurvan avviker beslutades att vidga perspektivet till att omfatta 
den komplexa situation som arbetet med tillväxtkurvan innebär. 
 
För att uppnå syftet ansågs den kvalitativa forskningsansatsen vara den mest passande 
då författarna ville undersöka skolsköterskornas egen erfarenhet av ämnet och själv vara 
delaktiga som intervjuare. I forskning utifrån den kvantitativa traditionen eftersträvas 
neutralitet hos forskaren samt att den objektiva sanningen skall eftersökas (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2008, ss 160-161). Författarna anser att syftet för denna studie inte 
hade varit möjligt att uppnå med en kvantitativ forskningsansats då deltagarna inte hade 
haft möjlighet att själva berätta om sina erfarenheter. Dels på grund av styrda frågor och 
dels på grund av att de inte skulle kunna ha samma möjligheter att tala fritt. Författarna 
valde den induktiva ansatsen där texter analyseras helt förutsättningslöst, vilket ansågs 
vara att föredra gentemot den deduktiva som enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2008, s 160) innebär att analysen görs utifrån en modell, teori eller en utarbetad mall.  
Intervjuerna var transkriberade ord för ord med pauser, skratt och hummande etcetera 
utskrivet men författarna upplevde ändå att det var lättare att analysera de egna 
intervjuernas texter. Detta kan bero på att författarna saknade sammanhanget i vilken 
medförfattarens intervjuer var gjorda. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s 
162) förutsätter en tolkning av texter en kunskap om detta sammanhang. 
 
Intervjuandet är ett hantverk där personliga omdömen och praktisk erfarenhet hos 
intervjuaren har betydelse. Intervjuaren lär sig genom att praktiskt utföra intervjuer 
(Kvale & Brinkman 2009, s 33) och intervjuandet beskrivs som en aktiv process där 
kunskap produceras i relationen mellan intervjuare och intervjuperson (s 34). Det 
upplevdes av författarna som svårt att intervjua, att hålla den röda tråden men inte heller 
vara för låst vid intervjuguiden. Skolsköterskorna behövde under intervjuerna olika 
mycket förklaringar och exemplifieringar på frågorna för att svara. Det var en utmaning 
att inte ställa ledande frågor men ändå kunna ge tillräckligt med information för att 
frågan skulle uppfattas rätt. 
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Det innebar även en utmaning i att hålla intervjutiden då författarnas förståelse för hur 
omfattande arbetet kring tillväxtkurvan är ökade i takt med att intervjuerna genomfördes 
och därmed en vilja och nyfikenhet att fördjupa sig och ställa ytterligare frågor. Under 
intervjuerna berördes också andra intressanta ämnen och infallsvinklar, t e x barn som 
far illa, men författarna valde att inte fördjupa sig i det då studiens omfattning hade 
blivit alltför stor. 
 
Möjligen hade resultatet blivit annorlunda om erfarenheten av att utföra intervjuer varit 
större då det hade kunnat bidra till effektivare samtal och förmåga att ”snappa upp” rätt 
saker och på så sätt få ut mer fakta. Det kan också ses som en styrka att vara ovan då 
öppenheten inför situationen är större. En reflektion är att intervjuguiden var lite för 
lång och en del av frågorna var relativt lika varandra. Med mer erfarenhet från 
författarnas sida hade intervjuguiden kunnat kortas ner till förmån för mer öppna frågor. 
Författarna tyckte det var intressant att höra skolsköterskorna berätta om sina 
erfarenheter. Det väckte mycket tankar men några etiskt svåra situationer uppkom inte 
under intervjuerna. Författarnas upplevelse är att skolsköterskorna uppskattade att tala 
om ämnet och att det även innebar en stund av reflektion för dem. 
 
Giltigheten för studien ökar om deltagarna är från olika områden, är i olika åldrar och av 
olika kön eftersom det som ska studeras då blir belyst från olika erfarenheter (Lundman 
& Hällgren Graneheim 2008, s 169). Enligt Dahlberg et al (2008) bidrar erfarenhet från 
olika typer av arbeten till en bredd i resultatet. Studien kunde dock inte leva upp till en 
stor variation vad gäller kön, geografiskt läge, nationalitet och kulturell variation (s 
175). En styrka i studien var spridningen av antal år (3-30) som skolsköterskorna varit 
färdiga med sin specialistutbildning samt arbetat som skolsköterska. Detta bidrog till en 
bredd av erfarenheter samt både äldre och nyare specialistutbildningar. 
 
Läsaren själv får fundera över resultatets överförbarhet till olika sammanhang 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s 170). Genom att intervjua fler personer går 
det att öka sannolikheten för överförbarheten, men inom begränsningarna för denna 
studie var det inte möjligt. Författarna anser att överförbarhet av studiens resultat är 
möjligt i ett liknande kontext. 
 
En studies tillförlitlighet kräver att författarna fortlöpande reflekterar över sina 
tolkningar av intervjuerna. Det gemensamma arbetet av och diskussioner kring 
resultatet bidrar till att hitta kärnan och strama upp studien (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008, s 170). Författarnas förförståelse var att tolkningen av tillväxtkurvor 
är beroende av vårdarens egen uppfattning, tolkning, förståelse och erfarenhet. I 
intervjuguiden var ambitionen att detta inte skulle märkas och att frågorna skulle vara 
neutrala och öppna för att få så sanningsenliga och uppriktiga svar som möjligt. Genom 
att författarna läste igenom alla intervjuer flera gånger och bearbetade dem tillsammans 
är förhoppningen att studiens tillförlitlighet säkerställdes. 
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RESULTATDISKUSSION 
Skolsköterskorna i denna studie beskriver hur tillväxtkurvan visar på de fysiska 
egenskaperna och hur den är en av flera komponenter som skolsköterskan tar hänsyn till 
vid helhetsbedömningen av elevens situation. Under de första åren som skolsköterska 
finns en större rädsla av att göra fel bedömning och det är då en trygghet att noggrant 
kunna följa rekommendationer och riktlinjer. Skolsköterskorna värderar sin kliniska 
erfarenhet högt och i takt med att den ökar vågar de i större utsträckning låta sin 
intuition och magkänsla ta en större del i bedömningen. Detta styrks av Lyneham, 
Parkinson och Denholm (2008) som menar att kunskap tillsammans med erfarenhet 
bidrar till att de intuitiva komponenterna kan få större utrymme. 
 
Författarnas reflektion är att trots ensamarbete lyckas skolsköterskorna utveckla sina 
kliniska färdigheter kring att arbeta med tillväxtkurvan. De använder sitt nätverk av 
andra skolsköterskor, skolläkare och andra vårdinstanser samt arbetar aktivt för att 
förbättra sina kunskaper genom fortbildningar och genom att söka kunskap på nätet och 
i litteratur. 
 
Skolsköterskorna upplever basprogrammet som tydligt i hur det ska utföras men de 
önskar mer kunskap vad gäller tolkning av mätresultaten och tycker det är det oklart 
vilka åtgärder som ska vidtas utifrån den analys som gjorts. Skolsköterskorna saknar 
metoder för att kunna följa upp de elever och föräldrar som behöver stöd, framförallt 
vad gäller övervikt. Även Markkula och Hellström (2013) visar på svårigheten hur 
skolsköterskan skall kunna prioritera och fördela tiden om det professionella uppdraget 
inte är tydligt uttalat. 
 
I resultatet framkommer att rekommendationerna att väga och mäta utan kläder inte 
efterföljs och att det är ett medvetet val bland skolsköterskorna. Det är förankrat i 
respektive verksamhet och motiveras bland annat av att eleven kan känna en utsatthet 
om de måste klä av sig kläderna, att det är tidskrävande samt att det inte uppfattas vara 
nödvändigt ur ett medicinskt perspektiv. Skolsköterskorna poängterar starkt betydelsen 
av en helhetsbedömning, att tillväxtkurvan måste bedömas i förhållande till elevens 
fysiska, psykiska och sociala situation. I en äldre manual om tillväxtkurvan i 
skolhälsovården poängterar författarna att vanvård och misshandel upptäcks lättare om 
kontrollerna görs i underkläder men betonar att det skall ske med en känslighet och 
respekt för barnets integritet (Gelander, Hagenäs & Albertsson Wikland, 2003, s 22). 
Hagenäs (2011, s 34) menar att en noggrann somatisk undersökning är en viktig del i 
utredningen av avvikande tillväxtkurvor men nämner inte upptäckt av eventuell fysisk 
misshandel som en av orsakerna till att elever skall mätas och vägas i underkläderna. I 
den här studien har det framkommit att båda dessa manualer används i den kliniska 
verksamheten. 
 
Författarna har vida förståelse för den etiska aspekten att eleverna behåller kläderna på 
vid mät- och vägtillfällena men tror att barn som far illa hade kunnat upptäckas ännu 
tidigare om rekommendationerna att väga och mäta eleverna utan kläder efterföljs. 
Författarna funderar kring svårigheterna att hinna få ett helhetsperspektiv runt varje elev 
på den korta tid som skolsköterskan faktiskt träffar honom/henne. Då skolsköterskan 
ansvarar för närmare 400 elever är tidsfaktorn av stor betydelse. 
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Dock kan detta uppvägas av att skolsköterskan följer eleven under flera år och också har 
en god kontakt med lärare och annan skolpersonal och därmed snabbare kan uppfatta 
signaler på missförhållanden utan att för den skull behöva inspektera elevens kropp. För 
att kunna leva upp till det etiskt försvarbara innebär det att ha alla tentakler ute och vara 
lyhörd. 
 
Författarna har i studien sett att arbetssättet kring tillväxtkurvor tycks variera och det 
verkar ha med skolsköterskans eget intresse och kompetens att göra. Varje elev har sina 
egna unika omständigheter som inte alltid passar in i exemplen i handböcker och 
manualer. Detta innebär att elever får olika stöd och hjälp beroende på vilken 
skolsköterska de träffar. 
 
Skolsköterskornas erfarenheter av att mäta och väga elever är övervägande positiv men 
de upplever att ju äldre eleven blir desto mer känsligt verkar det vara att ta av sig 
kläderna. Skolsköterskorna strävar efter att leva upp till det som är etiskt försvarbart och 
att visa respekt för elevens integritet. De reflekterar över sitt bemötande och eftersträvar 
ett förhållningssätt där de kan känna in eleven och inte signalera ut någon värdering 
eller säga/göra något som kan uppfattas som kränkande. Skolsköterskorna vill förmedla 
en känsla av att ”jag duger som jag är” till eleven, agera som en god vuxen och vara ett 
stöd och förebild. Det etiska förhållningssättet i mötet med eleven beskrivs av Solum 
och Schaffer (2003) som att vara stödjande, lyhörd, mottaglig och lierad gentemot 
eleverna. Clausson, Köhler och Berg (2008) belyser betydelsen av att eleverna ska 
kunna känna förtroende för skolsköterskan och det styrker därmed resultatet i denna 
studie. 
 
Skolsköterskorna beskriver att längd- och viktkontrollerna bör utföras enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer men det finns funderingar kring den egentliga nyttan med 
kontrollvägning och skolsköterskorna ställer sig frågan om det är till nytta för den 
enskilde eleven. Skolsköterskorna funderar över om de bidrar till att de elever som 
kontrollvägs (oftast på grund av övervikt) känner sig utpekade. I en studie av Ikeda, 
Crawford och Woodward-Lopez (2006) framkommer att unga flickor som har en 
övervikt eller som uppfattar sig själva som överviktiga känner sig utpekade och det är 
främst i skolan och i hemmet detta förekommer. Barn eller tonåringar som får en etikett 
på sig som överviktig löper ökad risk att påverkas negativt i utvecklingen av sin 
självkänsla. Även Griffiths, Parsons och Hill (2010) beskriver hur barn med övervikt 
och fetma upplever en sämre livskvalitet. Skolsköterskorna i denna studie får härmed 
stöd i sin oro för att eleverna kan känna sig utpekade. Mot bakgrund av detta anser 
författarna till denna studie att mer forskning som styrker kontrollvägningarnas nytta 
bör efterfrågas och att det också behövs metoder för skolsköterskorna att arbeta vidare 
med dessa elever och deras familjer. 
 
Resultatet visar att skolsköterskorna saknar vidareutbildning i samtalsteknik. En 
betydande del av arbetet knutet till tillväxtkurvan handlar om förebyggande och 
hälsofrämjande arbete genom samtal. Skolsköterskorna uttrycker att det finns behov av 
ökad kunskap inom samtalsmetodik och resultatet stöds av Ikeda, Crawford och 
Woodward-Lopez (2006) som kommit fram till att skolor behöver se till att det finns 
uppföljning för de elever och familjer som är i behov av det, till exempel när det gäller 
samtal kring vikt. 
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Resultatet visar att skolsköterskorna alltid utgår från elevens bästa genom att eftersträva 
att vara en god vuxen, fatta vetenskapligt välgrundade beslut, eftersträva det etiskt 
försvarbara samt vara spindeln i nätet och samordna och strukturera insatser och 
åtgärder. 
 

Slutsatser 

I studien framkommer att större kompetens är efterfrågad vad gäller tolkning av 
tillväxtkurvor och större möjligheter till stöd och hjälp i bedömningar. Utifrån 
föreliggande studie som beskriver tillväxtens komplexitet och flera påverkansfaktorer 
drar författarna slutsatsen att raka och tydliga riktlinjer och rekommendationer för 
bedömning av densamma är svårt att tillhandaha. Idag finns det endast generella 
rekommendationer att förhålla sig till. Dock är det tydligt att skolsköterskorna 
eftersträvar riktlinjer och därför själva samlar fakta och författar handböcker. De 
använder också sin erfarenhet, intuition, fortbildningar och gott samarbete och stöd från 
kolleger ihop med handböckerna till grund för sina beslut. Det tillvägagångssätt som 
skolsköterskorna väljer vid avvikande tillväxtkurvor är avhängigt av erfarenhet och 
vilket samarbete de har med kolleger, skolläkare och barnmottagning. De upplever 
ensamhet i skolmiljön med krav på att vara tillgängliga i skolans hälsofrämjande arbete 
kopplat till den pedagogiska miljön och samtidigt sköta det medicinska arbetet. 
Skolsköterskorna menar att åtgärder som kompletterande längd- och viktkontroller 
behöver fylla en tydlig funktion för att vara berättigade och uppväga det eventuella 
obehag som de kan ge upphov till för eleven. De reflekterar regelbundet över sitt 
förhållningssätt gentemot eleven i väg-och mätsituationer och låter eleven väga sig med 
kläder på. De värderar därmed elevens självbestämmande och integritet över 
rekommendationerna som säger att eleven endast skall ha underkläder på sig. 

Klinisk användbarhet 
Vid nyanställning av skolsköterskor kan arbetsgruppen som rutin diskutera 
tillväxtkurvor på regelbundna träffar för att säkerställa att den nya skolsköterskan 
snabbt får stöd och hjälp i sina funderingar men även för att höja kompetensen i övriga 
arbetsgruppen. 

Det bör föras en diskussion på arbetsplatser och på vårdvetenskapliga fakulteter kring 
det ökade behovet av kompetens i att kunna vägleda och stötta elever och föräldrar i 
livsstilsrelaterade frågor. 

Då skolsköterskor kontinuerligt reflekterar över sitt bemötande och funderar kring den 
etiska aspekten i sitt agerande bör detta vara ett återkommande tema under 
fortbildningsdagarna, på skolskötersketräffar och i EHT. ”Det etiskt försvarbara” ska 
vara en självskriven grund i alla riktlinjer och rekommendationer gällande elevhälsan 
för att säkerställa en gemensam etisk hållning för alla skolsköterskor. Och övriga 
proffesioner i elevhälsoteamet. 

Vidare forskning 

Det finns behov av ytterligare forskning av elevers erfarenheter av att väga och mäta sig 
hos skolsköterskan, om de känner sig utpekade då de skall gå på extra besök för att väga 
sig samt om kontrollvägningar gör någon nytta i ett längre perspektiv. 
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BILAGA 1 

Tillväxt flickor 5 – 18 år (Albertsson Wikland, Luo, Niklasson och Karlberg 2002) 
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Tillväxt pojkar 5 – 18 år. (Albertsson Wikland, Luo, Niklasson och Karlberg 2002) 
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BILAGA 2 

 
Informationsbrev till verksamhetschef för godkännande av datasinsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Benita Laurell och Helena Seidbo, som studerar till 
specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i 
Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet 
med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter distriktssköterskor inom skolhälsovården har av att arbeta med avvikande 
tillväxtkurvor. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta två intresserade distriktssköterskor 
till vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta distriktssköterskor totalt sett. 
 
Kontroll av barns vikt, längd och BMI skall utföras av skolsköterskan enligt riktlinjer 
från Socialstyrelsen. Vikt och längd är bra mått på ett barns allmänna hälsotillstånd. 
Mätningarna har även betydelse på populationsnivå då sammanställningen av längd- 
och viktdata ger information om förändringar i tillväxten hos en befolkning över en viss 
tid. Vi är intresserade av att ta reda på skolsköterskans erfarenhet av att arbeta med 
tillväxtkurvor. Hur handlar skolsköterskan då hon möter en elev som inte följer sin 
tillväxtkurva? 
 
Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med 
distriktssköterskor inom Skolhälsan. Vi vänder oss till distriktssköterskor som arbetat 
minst två år på sin nuvarande arbetsplats som skolsköterska. Intervjuerna kommer att 
ske hösten 2013, under v 40 – 42, och kan ske på arbetsplatsen eller enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 
material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 
För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 39. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så 
snart som möjligt. 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
  
Vänliga Hälsningar 
Helena Seidbo  Benita Laurell  
 
Handledare 
Annikki Jonsson, Universitetslektor  
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Godkännande 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Helena Seidbo och Benita 
Laurell genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
_____________________________      /     2013 
Ort 
 
_____________________________ 
Namn 
 
___________________________________________________________ 
Titel/Verksamhet 
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BILAGA 3 

 
Informationsbrev till intervjudeltagare 
 
Vi är två sjuksköterskor, Helena Seidbo och Benita Laurell, som studerar till 
specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i 
Borås.  I utbildningen ingår en magisteruppsats på 15 hp. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor inom 
skolhälsovården har av att arbeta med avvikande tillväxtkurvor. Studien kommer att ha 
en kvalitativ ansats och bygga på intervjuer. Vi är intresserade av att intervjua totalt åtta 
distriktssköterskor som arbetar som skolsköterskor och har minst två års 
arbetslivserfarenhet från sin nuvarande arbetsplats. 
 
Genomförandet av intervjuerna kan med fördel ske på din arbetsplats eller enligt 
överenskommelse. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ner ordagrant 
och analyseras. Materialet hanteras konfidentiellt och granskas endast av författarna och 
handledare. Efter studiens slut raderas materialet. Inga namn kommer att figurera så att 
de kan härledas till enskild person. Eventuella namn som anges kommer att vara fiktiva. 
Tidsåtgången beräknas till mellan 40 och 60 minuter, med viss reservation. 
 
Vi har tidigare varit i kontakt med din verksamhetschef som godkände genomförandet 
av intervjun. Som en förberedelse inför intervjun är det bra om du funderar lite över 
ämnet. Vi är intresserade av dina erfarenheter vad gäller att arbeta med tillväxtkurvor 
och vilka rutiner du har vid avvikande tillväxtkurvor. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att orsak behöver 
anges. Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Hälsningar 
   
Helena Seidbo    Benita Laurell  
 
Handledare 
Annikki Jonsson, Universitetslektor  
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Godkännande inför medverkan i studien. 
 
Härmed ger jag mitt godkännande till att medverka i studien. 
 
 
Namn:_____________________________________________ 
 
 
Arbetsplats: ________________________________________ 
 
 
Ort: ______________________________________________ 
 
 
Datum: ___________________________________________ 
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BILAGA 4 

 
Intervjuguide Tankar om tillväxtkurvan som arbetsredskap 
 
Inledande frågor; 
 
Hur länge har du varit sjuksköterska 
Hur länge har du arbetat som skolsköterska 
Har du någon specialistutbildning? 
Vad har du för specialistutbildning? 
Vad är det bästa med arbetet som skolsköterska 
Vad är det svåraste med arbetet 
Vilka åldersgrupper är du ansvarig för 
Hur många elever ansvarar du för 
 
Öppningsfråga/Huvudfråga; 
 
Vad är din erfarenhet av tillväxtkurvan som arbetsredskap 
 
Tema 1  Mötet med eleven 
 
Kan du berätta hur ett vanligt ”mät- och vägtillfälle” kan se ut 
 
Vad är din erfarenhet av att mäta och väga barn/ungdomar 
Är det någon skillnad i ditt tillvägagångssätt beroende på barnets ålder? 
Vad är det som skiljer sig? 
Är det någon skillnad i ditt tillvägagångssätt beroende på barnets vikt/BMI? 
Vad är det som skiljer sig 
Hur tänker du kring att mäta och väga barn utifrån ett etiskt perspektiv? 
Vad har du för funderingar kring att mäta/väga med eller utan kläder? 
 
Tema 2  Tillväxtkurvan 
 
Vilken funktion fyller tillväxtkurvan i ditt arbete med att följa barns fysiska utveckling? 
Är den ett stöd i ditt arbete? 
På vilket sätt? 
Varför är det viktigt att följa barns fysiska utveckling?   
Kan du beskriva hur du använder tillväxtkurvan i ditt arbete 
Kan du beskriva hur du bedömer tillväxtkurvorna 
Hur tänker du kring avvikande tillväxtkurvor? 
Har du någon gång stött på en avvikande tillväxtkurva 
Vilken handlingsplan har du vid avvikande tillväxtkurvor 
Vilka kontaktar du vid en avvikande tillväxtkurva 
Hur tänker du kring felbedömningar 
Hur tänker du kring felbedömningars eventuella konsekvenser 
Hur tänker du kring att ha en känsla/intuition att något kan vara avvikande fast det inte 
märks på kurvan 



 34 

Har du varit med om detta 
Hur agerade du då 
Vem frågar du när du är osäker 
 
Tema 3 Samverkan 
Hur ser kontakten ut med barn som har avvikande tillväxtkurvor 
Hur ser kontakten ut med barnets föräldrar 
Vad är din erfarenhet av samtal med elever med avvikande tillväxtkurvor och deras 
föräldrar? 
På vilket sätt tänker du kring ett sådant samtal 
Har du märkt att föräldrar har förväntningar på dig i din roll som skolsköterska? 
I så fall vilka? 
 
Tema 4  Förutsättningar 
Tycker du att det är tydligt hur du som skolsköterska ska utföra mätningarna 
Finns det några svårigheter eller något som är otydligt i utförandet 
Tycker du att du har fått en bra genomgång/undervisning i hur man ska bedöma 
tillväxtkurvor i din utbildning 
Finns det något du saknar i upplägg, struktur, kunskap avseende tillväxtkurvor 
Hur upplever du överrapporteringen från BVC/annan skolsköterska avseende 
tillväxtkurvor 
Kan det göras på något annat sätt 
Har du varit med om att BVC sköterskan och skolsköterskan bedömt en tillväxtkurva 
olika?   
Kan du uppskatta hur mycket tid lägger du på arbetet med tillväxtkurvor/termin 
Är du nöjd med den utbildning du fått kring samtal med elever och föräldrar 
Kan du få stöd när det gäller sådana samtal 
Om du får välja helt fritt utan några begränsningar: Hur skulle du då vilja arbeta med 
tillväxtkurvor 
Finns det något du vill tillägga 
      
 



 35 

Följdfrågor 
 
Kan du ge ett exempel 
 
Hur upplevde du det 
 
Kan du berätta mer 
 
Hur hanterade du den situationen 
 
Kan du ge något exempel…? 
 
Minns du vad du tänkte/kände…? 
 
Kan du berätta mer om…? 
 
På vilket sätt…? 
 
Vad hände då…? 
 
Hur påverkade det dig…? 
 
Vad menar du med…? 
 
Har jag förstått dig rätt…? 
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