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Bakgrund till utveckling av 

En frisk skolstart

Socioekonomiska skillnader i övervikt och fetma - Förekomst av 
fetma bland 4-åringar är högst i områden med lägst inkomst

Åsa Norman & Marianna Moberg, En frisk skolstart -

strukturerat arbetssätt för hälsofrämjande i elevhälsan
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Bakgrund – behov av 

evidensbaserat arbetssätt

▪ Viktigt att förebygga tidigt – i ung ålder

▪ Främjande av hälsosamma mat- och 
rörelsevanor viktiga angreppspunkter i det 
förebyggande arbetet

▪ Föräldrar nycklar i förebyggande av barnfetma

▪ Skolan en viktig arena för det förebyggande 
arbetet

▪ Brist på evidensbaserade metoder för 
skolbaserat föräldrastöd för att förebygga 
ohälsosam viktutveckling hos barn
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Bakgrund - föräldraskap

▪ Vad vet vi om hur föräldrar kan främja hälsosamma vanor?

→ En vägledande föräldrastil

→ En lugn känslomässig atmosfär med låg föräldraoro – tillit till 

barnets mättnadskänsla

→ Specifika beteenden:

▪ Undvika att övertala eller tvinga

▪ Undvika att begränsa för starkt

▪ Undvika att trösta med mat

▪ Vara en konsekvent förebild

▪ Göra tillsammans

▪ Uppmuntra på ett positivt sätt
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En frisk skolstart
Liselotte Schäfer Elinder, Åsa Norman, Gisela Nyberg, Emma Patterson, Anita 

Berlin, Marianna Moberg, Mahnoush Malek, Susanne Andermo, 

Samhällsnutrition och fysisk aktivitet

▪ Skolbaserat föräldrastöd för att främja hälsosamma mat-

och rörelsevanor och förebygga ohälsosam viktutveckling 

hos barn med fokus på utsatta områden

▪ Utvecklades 2010, https://enfriskskolstartplus.se/

▪ 3 vågor (2010/11, 2012/13, 2017/19)
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Vad är En frisk skolstart?

▪ Ett strukturerat och underlättande arbetsätt för 

skolsköterska och lärare (i förskoleklass) att:

→ Stötta föräldrar till bra hälsa för barnen med fokus:

▪ Hälsosamma  matvanor

▪ Hälsosamma rörelsevanor/inaktivitet

→ Centralt är: Bra hälsa är viktigt för orka leka, lära sig,  

och växa bra
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En frisk skolstart

▪ Fokus på att föräldrar skapar förutsättningar för barnens 

vanor

▪ Fokus på vanor i hemmiljön

▪ Utformat för att vara integrerat i befintlig struktur: 

→hälsoarbete i klassen utifrån läroplan

→hälsobesök i elevhälsan nationella 

riktlinjer

▪ Fokusverksamheter i skolan:

→Elevhälsa

→Klassrummet
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De fyra delarna

2. MI samtal med skolsköterska 1. Broschyr 

3. Lektioner med hemuppgifter 4. Diabetesrisktest 
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Del 1 – hälsoinformation till föräldrar:

▪ Kort info i broschyr

▪ Lätt svenska (samt översättningar: arabiska, engelska)

▪ Fokus

→ Föräldrarollen - hur interagera med/stötta mitt barn till hälsosamma vanor

→ Vilka vanor är hälsosamma för ett 6-årigt barn

▪ mat och måltider

▪ rörelse

▪ godis/snacks

▪ frukt/grönsaker

▪ stillasittande

▪ Sömn

→ Samarbete mellan föräldrar
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Del 2 – Motiverande samtal 

med föräldrar

Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil i syfte att 

stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring

Miller & Rollnick 2013

MI i En frisk skolstart:

▪ Skolsköterska med föräldrar, ej barn 

▪ I samband med rutinmässigt hälsobesök

▪ Fokus på

→ föräldraskapet för att stötta barnets vanor

→ förändringar för hälsosamma mat- och/eller rörelsevanor

→ bibehållande av redan hälsosamma mat- och/eller rörelsevanor
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Del 2 – MI-utbildning för  

skolsköterska

▪ 2 heldagar (teori och övningar)

▪ 2 tillfällen med handledning på egna 

inspelade samtal (varav ett kodas utifrån 

kvalitetssäkring för MI kompetens (MITI)

▪ Kompetens kring att prata om 

föräldraskapet
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Del 2 – struktur för MI-samtal

1. Introduktion av samtalet

2. Hitta fokus – vilken mat-/rörelsevana vill föräldern 

förändra/bibehålla

3. Stötta föräldern till att utforska tankar, känslor, värderingar

4. Stötta föräldern till en konkret planering 

5. Stötta föräldern till att sätta 

ett eventuellt mål
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Del 3 - klassrumsaktiviteter med 

hemuppgifter

▪ Läraren arbetar med ungefär samma teman som i Del 1 

(broschyren till föräldrar), men ur barnets perspektiv

▪ 9 ”lektioner”

▪ Cirka 30 minuter per lektion

▪ Flexibelt utifrån barnens nivå, 

men befintligt lärarstöd/struktur i 

lärarhandledning

Huvudbudskapet till barnen: bra mat och rörelse samt vila/sömn för en 

bra hälsa, aldrig om vikt eller kroppsstorlek.
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Del 3 - klassrumsaktiviteter med 

hemuppgifter

▪ Barnen får varsin arbetsbok med hemuppgifter

▪ Följer lektioner i klassen

▪ Får familjen att arbeta tillsammans

→ barnet övar på kunskapen 

från skolan

→ förälder övar praktiskt på 

det stöttande föräldraskapet
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Del 4 - självtest för diabetes typ-2 för 

föräldrar – rådgivning från primärvård

▪ Förälder fyller i diabetesrisktest (1177) på digitalt. 

Förälder medvetandegörs om hälsa i familjen.
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Utvärdering av En frisk skolstart

▪ Kluster-randomiserad studie

→ Våg 1: 2010-2011 – 14 förskoleklasser, 242 familjer

→ Våg 2: 2012-2013 – 31 förskoleklasser, 378 familjer

→ Våg 3: 2017-2019 – 17 skolor, 352 familjer

▪ 6 månaders intervention 

→ uppföljning efter 5 månader (våg 1 och 2) 

→ 1 år (våg 3)

▪ Skolor i områden med hög andel av familjer med låg 

socioekonomisk position/jämförelsevis hög prevalens av 

övervikt och fetma bland barnen.
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Utfall

▪ Primärt: Intag av indikatorlivsmedel (frukt/grönsaker 
och energirika/näringsfattiga produkter) hos barnen

→Foto-metod - 3 dagar, foton genom MMS av intag av mat 
och dryck i hemmet (Norman et al 2020, Nutr J)

▪ Sekundärt: Fysisk aktivitet hos barnen

→Accelerometer & Enkät

▪ Sekundärt: Antropometri

→Längd

→Vikt

→Midjemått
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Utvärderingens mått på 

implementering

Kvantitativa mått

▪ Följsamhet till kompetens I MI

▪ Föräldrar fick broschyren

▪ Lärare genomförande lektioner och 

hemuppgifter

Kvalitativa mått

▪ Accepterbarhet, hinder och underlättande

faktorer för genomförande

→Grupp och enskilda intervjuer med lärare, föräldrar, barn och 

skolsköterskor
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Resultat – våg 1 (2010-2011)

▪ Rörelse

→ Efter interventionen – flickor rörde sig mer under helgen

→ 5-månaders uppföljning – ingen signifikant effekt av 

intervention

▪ Kost

→ Efter interventionen – högre intag av grönsaker

→ 5-månaders uppföljning  - effekten fanns kvar hos pojkar

▪ BMI-sds

→ Ingen signifikant effekt av 

intervention

Nyberg et al PLOS ONE 2015
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Resultat – våg 2 (2012-2013)
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▪ Rörelse

→ Ingen  effekt av intervention

▪ Kost

→ Efter interventionen – lägre intag av ohälsosamma 

matprodukter samt sötad dryck. 

→ 5-månaders uppföljning – effekten fanns kvar hos pojkar

▪ BMI-sds

→ Efter interventionen – lägre BMI-sds

hos barn med fetma vid baslinje

→ 5-månaders uppföljning –

ingen signifikant effekt 

av intervention

Nyberg et al IJBNPA 2016



Långtidsuppföljning av våg 2 –

drygt 4 år efter interventionen (2017)
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▪ Rörelse

→ Mättes ej

▪ Kost

→ Ingen effekt av interventionen på hela gruppen

→ Dos-respons effekt – signifikant fortsätt lägre intag av 

ohälsosam mat och sötad dryck hos de barn vars föräldrar 

deltagit i samtliga erbjudna MI-samtal 

▪ BMI-sds

→ Ingen effekt av interventionen

Norman et al BMC Pediatrics 2019



Resultat – våg 3 (2017-2019)

Åsa Norman & Marianna Moberg, En frisk skolstart -

strukturerat arbetssätt för hälsofrämjande i elevhälsan

22

▪ Rörelse

▪ Kost

▪ BMI-sds

▪ Väntas våren 2021



Kvalitativa resultat – hinder och 

möjligheter för implementering

▪ Föräldrar och lärare våg 1:

Behov av tydlig kommunikation kring

rollfördelning samt samarbete mellan hem

och skola (Bergström et al. BMC Public Health 2015)

▪ Föräldrar och lärare våg 2: 

Behov av flexibilitet i metoden för att 

tillgodose deltagares variation i förmåga

och förutsättningar

▪ Behov av stöd till samarbete mellan föräldrar
Norman et al. BMC Public Health 2016)
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Kvalitativa resultat – hinder och 

möjligheter för implementering

Barnen våg 3:

→ Viktigt att aktiviteter och material upplevs som roliga att arbeta med 

och lagom enkelt

→ Vuxnas inställning till materialet viktigt i hur barnen tar till sig det 

(entusiasm/ointresse)

→ Barnen relaterar hälsosymboler från materialet i sin egen vardag 

(t.ex. nyckelhål)

→ Barnen relaterar kunskap till sin egen vardag och andras beteenden

▪ “Nyckelhål. Jaaa [flera barn säger ‘ja’ igenkännande]

Barn 5: jag hittade den på en massa saker.. jag kommer inte ihåg 

riktigt vad.

Barn 3: i måndags.. så vi gick och handlade.. vi köpte fisk, den 

hade nyckelhål på..

Det var bra [flera barn säger]” Citat från fokusgrupp med barn

Åsa Norman & Marianna Moberg, En frisk skolstart -
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Preliminära resultat –

intervjuer med skolsköterskor

"Nu när studien är över tänker jag att jag kommer att 

jobba så med alla föräldrar, det är det som ingår från 

och med nu tänker jag."

"Men många av de här föräldrarna har ju inte ens börjat 

tänka, för det är inte där fokus är, så att det behövs inte 

så mycket för att putta igång dem i de här tankebanorna 

och det gör ju att det är ganska lätt på ett sätt.”
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(Bergström et al. J  Prim Prev. 2020)

Kvalitativa resultat – hinder och 

möljligheter för implementering

- skolsköterskors perspektiv
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Figure 1: Thematic map of parental concerns and barriers to change of the children´s diet and physical activity 
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Parent behaviour 
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Child-parent 

interplay 

Lack of planning 
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Parent overload 

Time 

Child-sibling interplay 

Parental attitude 
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Vardagsliv 

fyllt av stress 

och negativt 

samspel i 

familjen

Ur M-samtalen 

våg 1:

Vad uttrycker 

föräldrar som 

bekymmersamt 

gällande sina 

barns mat- och 

rörelsevanor 

och vilka hinder 

för förändring 

uttrycker de?

Kvalitativa resultat –

vilket stöd behöver föräldrar?

Norman et al, Appetite, 

2014
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Parental responsibility for the child’s healthy dietary habits 
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Parental emotional distress 

Silent 

guidance 

Open 
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lack of 

guidance 
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lack of 

guidance 
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Time
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Dissatisfied
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Template

Inflexible 

Kvalitativa resultat –

vilket stöd behöver föräldrar?

Norman et al, Appetite, 2018

Ur MI-samtalen våg 2:

Hur uttrycker föräldrar att de söker påverka 

sina barns matvanor?
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Hälsosamtalet inom En Frisk Skolstart
– föräldrar och skolsköterskor pratar om barnets levnadsvanor

Marianna Moberg 1 PhD-student; MSc; MPH; RN

1. Karolinska Institutet, Department of Global Publïc Health
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Om mig

• Distriktssköterska

• MSc i Internationell Folkhälsovetenskap

• Skolsköterska på grundskola (F-9) i södra Stockholm

• Doktorand sedan 2018

• Skolsköterskans hälsosamtal inom En Frisk Skolstart

• Upplevelser och genomförbarhet

• Föräldrars beteende och behov av stöd
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Hälsofrämjande och förebyggande

Hälso- och sjukvårdslag. (SFS 2017:30). Socialdepartementet. 

Skollag.  (SFS 2010:800). Utbildningsdepartementet.

Socialstyrelsen & Skolverket. (2016). Vägledning för Elevhälsan. Stockholm, Socialstyrelsen.

”Skolsköterskans hälsosamtal i samband med 

hälsobesöken är ett annat exempel på elevhälsans 

hälsofrämjande arbete” 

Socialstyrelsen & Skolverket (2016, sid. 90)

”Elevhälsan ska främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande” 

Skollag (2010, Kap 2; §25)

”Hälso- och sjukvården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa.” 

Hälso- och sjukvårdslag (2017, Kap 3; §2)
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Hälsosamtalet i Vägledningen

Socialstyrelsen & Skolverket. (2016). Vägledning för Elevhälsan. Stockholm, Socialstyrelsen.

• Del av elevhälsans hälsofrämjande arbete

• Stöd att både förändra och bibehålla levnadsvanor

• Elevcentrerat – erbjuda verktyg, stöd och kunskap

• Involvera familjen för yngre elever

• Kunskap behövs om hälsopedagogik och samtalsteknik ex. Motiverande samtal

• Utvärderad metod och struktur för HUR hälsosamtalet kan gå till saknas

Åsa Norman & Marianna Moberg, En frisk skolstart -
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Hälsosamtalet inom En Frisk Skolstart

• Direkt anslutning till barnets hälsobesök i förskoleklass

• Enskilt samtal med vårdnadshavare 

• En Frisk Skolstart-broschyren skickas hem inför samtalet

• Fokuseras på barnets levnadsvanor och föräldraskap

• Tar avstamp i hälsoformuläret, barnets hälsostatus 

(ex tillväxtkurva) och Meny Agenda 

• Skolsköterskan använder Motiverande samtal

Åsa Norman & Marianna Moberg, En frisk skolstart -

strukturerat arbetssätt för hälsofrämjande i elevhälsan
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Motiverande Samtal

Åsa Norman & Marianna Moberg, En frisk skolstart -

strukturerat arbetssätt för hälsofrämjande i elevhälsan

en personcentrerad samtalsmetod utvecklad för att främja beteendeförändring

Miller WR, Rollnick S. (2013). Motivational interviewing: Helping people change (3rd edition). New York, NY: Guilford Press; US.

35

MI-andan

• Samarbete snarare än auktoritärt förhållningssätt

• Locka fram och utforska klientens inre motivation 

snarare än förmedla information

• Värdesätta klientens autonomi

MI-utbildning (MINT-utbildare) 
Före interventionen:

• 2 dagar med teori och övningar
• 2 inspelade samtal med handledning
• 1 MITI-kodat samtal med feedback

Under interventionen
• Instruktioner och material
• 3 handledningar per telefon



– Vad vill du prata om idag?
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Promoting children’s healthy behaviours in conversations with parents –
what support can school nurses provide: a qualitative content analysis 
of audio recorded health conversations
Moberg, M., Golsäter, M., Norman, Å. (2020).

Syfte Att utforska hur föräldrar till normalviktiga barn pratar om sitt barns mat-
och rörelsevanor som öppnar upp för skolsköterskan att ge stöd till föräldern 
att främja barnets hälsosamma vanor I hemmet
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Barnet som individ
i relation till mat-

och rörelse

Reflektioner kring
barns mat- och 

rörelsevanor

Interaktion med 
barnet i situationer 
gällande mat- och 

rörelse

Yttre 
förutsättningar för 
att främja barnets 

mat- och 
rörelsevanor

Föräldraskap och 
det egna beteendet
i relation till barnets 

mat- och 
rörelsevanor

Hur föräldrar pratar 
om barns mat- och 
rörelsevanor…



Slutsatser
Områden där skolsköterskan behöver vara lyhörd i det hälsofrämjande samtalet med föräldrar och där 

skolsköterskan behöver kompetens och metoder för att stödja föräldrar

• Barns förväntade utveckling i relation till mat- och rörelsevanor 

• Barns hälsosamma levnadsvanor (bibehålla och främja)

• Hälsofrämjande föräldraskapsstrategier och interaktion

• Kunskap om och samarbete med närsamhället
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Fortsättning följer…

Fokus på användbarhet och upplevelser av att använda Motiverande Samtal i hälsosamtal

• Kan hälsosamtalet inom En Frisk Skolstart leda till förändringar i 

barns mat- och rörelsevanor, BMI och föräldrars beteenden?

• Hur är skolsköterskors och föräldrars upplevelse av hälsosamtalet?

• Skiljer sig föräldrars beteende åt gällande barnets mat- och rörelse

beroende på barnets viktstatus?

Åsa Norman & Marianna Moberg, En frisk skolstart -

strukturerat arbetssätt för hälsofrämjande i elevhälsan
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Nästa steg –

studie kring hur En frisk skolstart bäst 

implementeras i större skala

Syfte: Att identifiera de bästa strategierna för 

att implementera En frisk skolstart i en hel 

kommun – alla skolor får interventionen

▪ Kluster randomiserad studie med cirka 40 
skolor 

▪ 2020-2024

Åsa Norman & Marianna Moberg, En frisk skolstart -

strukturerat arbetssätt för hälsofrämjande i elevhälsan
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En frisk skolstart - summering

▪ Ett strukturerat och underlättande arbetssätt för 

skolsköterska och lärare (i förskoleklass) att:

→ Stötta föräldrar till bra hälsa för barnen med fokus:

▪ Hälsosamma  matvanor

▪ Hälsosamma rörelsevanor/inaktivitet

→ Centralt är: Bra hälsa är viktigt för orka leka, lära sig,  

och växa bra

2. MI samtal med 

skolsköterska 

1. Broschyr 3. Lektioner med 

hemuppgifter 
4. Diabetesrisktest 
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