
 

 

Abstrakt 

Övervikt och fetma hos barn har blivit ett ökande problem i samhället. Obalans  
mellan energiintag och energiförbrukning anses vara den främsta orsaken.  
Skolan är en naturlig miljö för att forma barnens syn på mat och fysisk aktivitet.  
Skolsköterskans uppgift är att vara en stödperson, informatör och rådgivare till  
elever, skolpersonal och föräldrar. Hon ska också skapa resurser för elever som  
drabbas av hälsoproblem. Syftet med studien var att belysa vad man inom  
skolan kan bidra med för att förhindra utveckling av fetma och övervikt hos  
barn. Metoden som användes var en litteraturstudie som baserades på 15  
artiklar som söktes via databaserna Cinahl, PubMed och SweMed+, en textnära 
analys utfördes, och resultatet visade att skolan och skolsköterskan har en viktig 
roll. En stor riskfaktor som framkom var att mycket stillasittande framför tv och 
dator kan ge bidra till övervikt och fetma. Sammansatta skolprojekt som infattar 
förbättrade kostvanor, ökad fysisk aktivitet och kroppslära hade bra resultat för att 
förebygga övervikt och fetma hos skolbarn. Det behövs ett samarbete mellan 
elever, föräldrar, lärare och hälsopersonal för att nå ett bra och ett varaktigt 
resultat. Skolsköterskan har en ledande roll i att uppmärksamma barn i riskzonen 
och sätta in åtgärder.  
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BAKGRUND 

Fetma och övervikt har ökat med två till fem gånger för barn sen mitten på 1980-

talet. Cirka hälften av alla barn och vuxna äter för mycket socker och ca 80 

procent av barn och vuxna äter för mycket fett. Trettiosex procent av 15-åriga 

flickor och 22 procent av 15-åriga pojkar kommer inte upp i den mängd fysisk 

aktivitet som man rekommenderar. FN:s Världshälsoorganisation (WHO) har 

gjort en bedömning att 30 procent av all cancer, 80 procent av alla hjärt-och 

kärlsjukdomar och 90 procent av all typ 2 diabetes kan förebyggas genom 

rökstopp, bra matvanor och tillräckligt med fysisk aktivitet. 60 procent av 

Sveriges befolkning kommer att vara överviktiga år 2030 om ökningen forsätter i 

samma takt som under 1990-talet. Det skulle innebära att vårdkostnaderna för 

fetma skulle öka med 120 procent från 2003 till 2030. Att ha fetma i barndomen 

är ett allvarligt hälsoproblem. Överviktiga barn har oftare psykiska problem och 

sämre självförtroende om man jämför med normalviktiga. Om man lider av fetma 

som tonåring ökar risken att den vid 35 års ålder finns kvar med 78 procent för 

pojkar och 63 procent för flickor (Folkhälsoinstitutet & Livsmedelsverket, 2005).  

Vid en undersökning av 3173 barn i Sverige, årskurs 3-4, var talen för övervikt 20 

% för flickor och 17.3% för pojkar. Vid fetma var talen 3.8% för flickor och 5.9% 

för pojkar (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

Definitioner 

Övervikt och fetma mäts med BMI (Body Mass Index). Värdet får man fram 

genom att ta kroppsvikten i kilo och dela med längden i meter och i kvadrat. För 

barn använder man ett speciellt utvecklat BMI som kallas Iso-BMI, det är en 

kurva som följer barnets utveckling eftersom det är för kortväxta barn lätt att 

underskatta övervikten, och att överskatta den för långväxta barn. Flickor har 

normalt lite mer hull än pojkar så det finns olika Iso-BMI kurvor för flickor och 

pojkar. Vid ett Iso-BMI över 25 säger man att barnet har övervikt och är Iso-BMI 

över 30 lider barnet av fetma. Övervikt är en riskfaktor för att barnet ska utveckla 

fetma (Jansson & Danielsson, 2003, s. 31). 
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Skolsköterska är en sjuksköterska som ska finnas som ett personligt stöd och är 

knuten till en skola ( www.wikipedia.org). Detta är en svensk tolkning av 

skolsköterskan. Vi vet inte hur definitionen är i andra länder men vi väljer att 

kalla den sjuksköterska som jobbar på en skola för skolsköterska. 

Orsaker till övervikt och fetma 

Till stor del är övervikten ärflig. Kroppen har raffinerade metoder för att reglera 

näringsintag, och för att kunna känna både mättnad och hunger. Hos personer som 

har tendens till fetma styr signaler för att kunna spara kalorier. Alla människor är 

olika, och ungefär hälften är genetiskt inställda att spara på maten. Har man stark 

ärftlighet till fetma lägger man på sig vikt då det finns mat. De människor som blir 

överviktiga tidigt i livet, har svårt att gå ner i vikt och behöver livslång 

behandling. Hos människor med medelstor ärftlighet för fetma kommer 

övervikten i samband med för stort matintag och att de rör sig för lite. Här hittar 

vi många mellanstadiebarn som blir överviktiga av att äta slarvigt och tillbringa 

mycket tid framför datorn (Janson & Danielsson, 2003, s. 44-46). Det har också 

visat sig att sociala faktorer spelar in. Barn till föräldrar med kort utbildning är 

oftare överviktiga och har sämre matvanor än de som har föräldrar med en lång 

utbildning (Folkhälsoinstitutet & Livsmedelsverket, 2005). Det finns också ett 

samband mellan övervikt och TV-tittande. Vi har nu ett samhälle som gör att vi 

har lättare tillgång till mat och behöver heller inte anstränga oss lika mycket på 

arbetet eller på fritiden. Bättre utbyggda kollektivtransporter gör att vi inte 

behöver gå och cykla i samma utsträkning som förr, detta  kan ha betydelse för 

den ökade övervikten (Strandell, 2006, s. 11). 

Risker med övervikt och fetma 

Fetma ökar risken för att få följdsjukdomar som diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar 

och diabetes typ 2. Övervikt ökar även risk för att få besvär i rörelseorganen. Typ 

1- diabetes ökar för barn och ungdomar, speciellt i yngre åldrar. Orsaken är inte 

riktigt kartlagd men mycket pekar på ökat energiintag av energirika födoämnen 

(Folkhälsorapport, 2005). Livskvaliten för överviktiga personer kan bli mycket 

låg, både fysiskt och psykiskt. Depressioner är vanliga liksom låg självkänsla och 
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missnöje med den egna kroppen. Flickor kan bli mer drabbade på grund av att de i 

högre grad än pojkar värderas utifrån yttre företräden. Överviktiga har ofta sämre 

ekonomi, är mer frekvent ensamstående som vuxna och kommer sällan in på 

universitet (Strandell, 2006, s. 17). I en studie från Kalifornien jämfördes 

livskvaliten hos barn och ungdomar med fetma med friska normalviktiga och med 

barn och ungdomar med cancer. Studien visade att barn med fetma hade lika eller 

sämre livskvalitet än patienter med elakartade sjukdommar (Schwimmer, 

Burwinkle & Varni, 2003). 

 

Biverkningar vid viktreducering 
När barn behandlas för fetma och övervikt bör man vara observant på negativa 

faktorer. Barnen kan på grund av behandlingen växa sämre längdmässigt, få 

mindre muskler och sämre mineralisering av benstommen, puberteten kan också 

fördröjas. Dessa fysiska effekter tycks vara övergående. Barnens redan låga 

självkänsla kan emellertid bli ännu lägre om viktminskningsförsöken misslyckas 

(SBU, 2003). 

Åtgärder mot övervikt och fetma 

Barn brukar bli prioriterade när det gäller olika åtgärder i samhället, speciellt när 

det gäller att gå ner i vikt. När en vuxen är överviktig är det mycket svårare att gå 

ner i vikt, det finns fler interventioner som fungerar för barn. Barn har också 

lättare att ta till sig prevention och behandlig för övervikt. Skolan är en naturlig 

miljö för att kunna ändra barns syn på mat och fysisk aktivitet (Dehghan, Akhtar-

Danesh & Merchant, 2005). 

Skolans roll 

Vid 3 till 4 års ålder börjar barn bli mer uppmärksamma på vad de äter. De tar 

efter matvanor som finns i deras omgivning. Barn äter den mat som de blir van 

vid och det som finns att tillgå, det gäller även portionsstorlek. Finns det frukt och 

grönsaker hemma äter barnen mer av det (Patrick & Niklas, 2005). 
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 På och omkring skolan är det många gånger lättare att få tillgång till onyttig mat 

och godis. Barnen använder ofta sina fickpengar till att köpa godis, och kan byta 

sin matlåda till mer ohälsosam mat med sina klasskompisar (Jackson, Mannix, 

Faga & McDonald, 2004).  

Har skolan frukt, grönsaker och hälsosam kost som barn lätt kan få tillgång till 

och de är uppdelade i lagom stora bitar är chansen större att barnen äter det. Finns 

frukt och grönsaker uppskuren i bitar äter barnen mer av det än om den finns i 

påsar eller i hela bitar (Patrick & Niklas, 2005). 

Skolsköterskans roll 

Alla är inte olyckliga över sin övervikt, men övervikten kan bli en del av 

identiteten. Det är en stor hjälp att ha en god självbild. För barn där tillvaron 

fungerar, kan det bidra till att lättare kunna göra något åt sin övervikt. En 

medhjälpare som stöttar och kan lyssna på barnet är viktigt att ha. Skolsköterskan 

kan vara en sådan person som hjälper barnet med strategier för viktnedgång, 

uppföljning och ge relevant information till föräldrarna (Jansson & Danielsson, 

2003, s. 42,43,102). 

Det är viktigt att de sjuksköterskor som arbetar med barn verkar för att förhindra 

övervikt hos dessa. Det kan göras genom att uppmärksamma barn som är i 

riskzonen och hjälpa familjen att få hälsomässiga matvanor och rutiner för fysisk 

aktivitet. Sjuksköterskor behöver också bli ombud i barnens kommun för att 

överkomma hinder i preventivt arbete för överviktiga barn (Larsen, Mandleco, 

Williams & Tiedeman, 2005). 

Skolsköterskans uppgift är att vara stödperson, informatör och rådgivare till 

elever, skolpersonal och föräldrar samt skapa resurser för elever som drabbats av 

hälsoproblem. De har ett eget ansvar att ge omvårdnad för att förbättra hälsan hos 

barnen och följa vetenskaplig och beprövad erfarenhet och organisera för att 

läkarundersökning genomförs. Skolsköterskan har en viktig roll genom sitt 

omvårdnadskunnande. Allt arbete ska bedrivas genom ett helhetsperspektiv och är 

en del av samhällets folkhälsoarbete. Skolsköterskan ska underröja hinder och 

skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. För att nå ett bra resultat behöver 
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man arbeta strukturerat och metodiskt samt utgå från en omvårdnadsprocess för 

att stärka det friska hos alla elever (Riksföreningen för skolsköterskor, 2008). 

Skolhälsovård 

Skolhälsovårdens uppgift är att följa elevers utveckling och förbättra deras 

kroppsliga och själsliga hälsa. Man ska även verka för sunda levnadsvanor. 

Skolhälsovården ska främst jobba förebyggande. Elever skall erbjudas minst tre 

hälsokontroller i grundskolan. Inom skolhälsovården ska det finnas både 

skolläkare och skolsköterska. Skolhälsovårdens personal står både under 

skollagen (1985:1100) och samma författningar som annan hälso- och 

sjukvårdspersonal (skollagen 1985:1100; Socialstyrelsen, 2008). 

Det är angeläget att skolhälsovården aktivt medverkar i skolornas 

hälsopedagogiska arbete och följer kunskapsutvecklingen samt arbetar för att 

använda ny evidensbaserad kunskap. Målgruppen för det hälsopedagogiska 

arbetet är elever, skolpersonal och föräldrar (Socialstyrelsen, 2008). 

SYFTE 

Att belysa vad man inom skolan kan bidra med för att förebygga utveckling av 

fetma och övervikt hos barn. 

 

Frågeställningar 

Hur kan skolan bidra med att förebygga fetma och övervikt hos barn?  

Vilka omvårdnadsåtgärder kan skolsköterskan vidta?  

Vilken betydelse har föräldrars delaktighet i skolans arbete med att förebygga 

utvecklingen av fetma och övervikt hos barn?   
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METOD 

Studien utformades som en litteraturstudie, det vill säga en översikt över 

forskningsresultatet (Forsberg & Wengström, 2003 s. 25). Sammanlagt användes 

15 stycken vetenskapliga artiklar i resultatdelen, se bilaga 1. De artiklar som 

användes var genomförda med kvantitativ metod. 

Datainsamlingsmetod 

Artiklarna söktes i tre databaser. De databaser som användes i sökningen var 

SweMed+, PubMed och Cinahl via Ebsco. De artiklar som inte hittades i PubMed 

och Cinahl i fulltext hämtades från Google scholar, universitetsbibliotekets e-

tidskriftssök och köptes via Mittuniversitetet. 

Sökprofil 

De artiklar som söktes skulle stämma utifrån syftet. Första urvalen av artiklarna 

gjordes genom titel och abstrakt. Sökord som användes var Children, obesity, 

overweight, school nurse, prevent, primary school. Sökningen skedde i 

databaserna SweMed+, PubMed och Cinahl och gjordes som fritextsökning. För 

att antalet träffar skulle vara rimliga att hantera gjorde vi några avgränsningar och 

kombinerade olika sökord, se tabell 1.  

Inklusionskriterier  

• Artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000 och fram till år 2008.  

• Artiklarna skulle handla om barn mellan 6-12 år. 

• Att artiklarna handlade om övervikt och fetma.  

• Artiklarna skulle vara skrivna på engelska.  

• Artiklarna skulle ha abstrakt.   

• Artiklarna skulle ha etiskt godkännande. 
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Exklusionskriterier 

• Artiklar som handlade om barn 0-6 år. 

• Artiklar som handlar om åldersgrupp 12 år och uppåt. 

• Artiklar som är publicerade före år 2000. 

• Artiklar som inte hade abstrakt. 

• Artiklar som inte berör ämnet om övervikt och fetma. 

• Artiklar som var skrivna på annat språk än engelska. 

• Artiklar som inte har etiskt godkännande. 

 

Bearbetning och analys. 

Fas 1 

Första sökningen den 21/2-08 resulterade i 161 träffar, författarna läste igenom 

titlarna och gjorde en första sållning. Kriterierna för fortsatt granskning var att 

titlarna föll inom gränsen för författarnas frågeställningar. De artiklar där titlarna 

och abstrakten motsvarade syftet kom att delas upp mellan författarna för att läsas 

var för sig. Sjuttiotvå titlar passade litteraturstudiens frågeställningar, och där 

lästes abstrakten igenom av båda författarna. Av dessa var det 24 artiklar som 

bedömdes intressanta för genomläsning och hämtades i fulltext.  

Det gjordes en andra sökning 17-19/3-08 där författarna gick tillbaka till 

sökprofilen i projektplanen och använde en sökning med en kombination av 

sökord som gav större träffantal, se tabell 1. Det blev 257 träffar där författarna 

gjorde en första sållning genom att läsa titeln, flera av dessa artiklar var dubbletter 

från första sökningen, 131 titlar bedömdes som intressanta och motsvarade syftet 

för studien, där författarna läste igenom abstrakten. 28 artiklar bedömdes som 

intressant för genomläsning. Dessa artiklar inhämtades i fulltext.  

För att utesluta att intressanta artiklar missats och försöka hitta svenska studier 

gjordes det en extra sökning den 14/4-08 på SweMed+ som resulterade i 67 träffar 

varav 57 artiklar hamnade utanför inklusionskriterierna. 10 abstrakt lästes igenom, 
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men de motsvarade inte syftet och gav ingen fler artikel. Därefter gjordes ett 

ostrukturerat sök på www.google.se, där sökordet var Svenska studier, överviktiga 

barn. Det resulterade i en intressant artikel som inte gick att hitta via biblioteket. 

Författarna skickade ett mail till forskaren för att efterfråga studien. Den var inte 

publicerad men skickad till tidskrift. Detta gjorde att vi inte kunde använda oss av 

den studien. 

Fas 2 

Efter den första genomläsningen blev 52 artiklar kvar för fortsatt granskning. De 

artiklar som togs ut lästes igenom av båda författarna. Författarna gjorde en 

bedömning om studierna var intressanta för fortsatt granskning. Av 52 artiklar 

blev då 30 st artiklar kvar. 22 artiklar valdes bort på grund av att de inte var 

intressanta för litteraturstudiens syfte, de kom också utanför författarnas 

inklusionskriterier.  

Fas 3 

Materialet på dessa 30 artiklar översattes och diskuterades så att artiklarna 

uppfattades lika. Författarna bedömde dessa artiklars vetenskapliga kvalitet 

utifrån en granskningsmall för kvantitativa studier, detta utifrån Forsberg & 

Wengström (2003), se granskningsmall på bilaga 2. Kvaliteten på artiklarna 

graderades av författarna mellan 1-3 där 1 var hög, starkt bevisvärde, 2 medel, 

måttligt bevisvärde och 3 låg, lågt bevisvärde, se bilaga 1 (Forsberg & Wengström 

2003, s. 118-121). Alla artiklar med låg kvalitet uteslöts. Av 30 artiklar blev då 17 

artiklar kvar. Författarna plockade bort 2 stycken artiklar eftersom dessa inte 

tillförde något till resultatdelen på grund av svagheter i artiklarnas utformning. 

Resultatet blev 15 artiklar som uppfyllde kraven till frågeställningarna och hade 

hög och medel kvalitet. Ingen av dessa var av kvalitativ metod. Dessa artiklar 

hamnade också innanför inklusionskriterierna.  

En manifest innehållsanalys utfördes och denna utgick från studiens 

frågeställningar. Enligt Forsberg och Wengström (2003) och Graneheim och 

Lundman (2003), är en manifest innehållsanalys när man analyserar direkt synliga 

mönster eller teman i texten, dvs., man gör en textnära, icke-tolkande analys av 
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innehållet. Med utgångspunkt från de tre frågeställningarna fördelades artiklarnas 

resultatdel in i textenheter, dvs., det var den text som gav information om 

frågeställningarna, som kom att delas in i tre huvudkategorier. 

Huvudkategorierna, som var och en motsvarade en frågeställning, formades efter 

textenheter genom att liknande innehåll fördes samman. Textenheterna under 

respektive kategori analyserades ytterligare, vilket gav upphov till 

underkategorier. För att kunna dela in textenheterna i underkategorier lästes texten 

igenom av båda författarna upprepade gånger. Flera av textenheterna kunde ge 

upphov till olika underkategorier så texten delades därför upp i ännu mindre 

stycken. Författarna utförde analysarbetet tillsammans och kom gemensamt fram 

till underkategorier. När sorteringen av textenheterna var klar hade texten givit 

upphov till sju underkategorier, se tabell 2. De 15 artiklar som ingick i den 

avslutande granskningen finns sammanfattade i en artikellista, se bilaga 1.  

Klassificering av studierna 

Klassificering av studierna genomfördes utifrån Forsberg och Wengström (2003), 

s. 92-96 och indelats i följande grupper: 

 Randomiserad/ kontrollerad studie är en prospektiv studie med en eller 

flera experimentgrupper som får aktiv intervention och jämförs med en 

kontrollgrupp som inte får intervention. Deltagarna i grupperna ska vara 

slumpvis fördelade. 

 Kvasi-exprimentell studie är en prospektiv studie som liknar en 

randomiserad/ kontrollerad studie men innehåller inte alltid någon 

intervention. Man har heller inte fördelat deltagarna slumpvis. 

 Kohort studie är vanligtvis en prospektiv studie där deltagarna med en viss 

egenskap, exempelvis övervikt, jämförs med deltagare utan denna 

egenskap. 
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 Fall-kontroll studie är ofta en retrospektiv studie där forskaren jämför 

deltagare med en viss egenskap mot deltagare utan denna egenskap. 

Grupperna är matchade för att likna varandra som exempel kön, ålder och 

social bakgrund.  

 Tvärsnitts studie är en studie som undersöker olika variabler vid ett och 

samma tillfälle. 

Etiskt ställningstagande 

Författarna använde endast artiklar som hade ett etiskt godkännande. De studier 

som inte hade ett etiskt godkännande uteslöts. Tydliga referenser skrevs och alla 

artiklar och övrigt material redovisades. Enligt etiska riktlinjer i Sykepleiernes 

samarbeid i Norden (2003) framkommer att forskning endast får ske om forskaren 

fått deltagarens samtycke. Om deltagaren inte fyllt 15 år är det vårdnadshavaren 

som ska lämna sitt samtycke om att delta i forskningen. Men om deltagaren inser 

vad forskningen innebär och motsätter sig denna får forskning inte utföras. Alla 

artiklar uppfyllde dessa krav. 

Tabell 1. Sökhistorik 

Datu
m 

År 

2008 

Databas Sökord Begränsning
ar 

Antal 
träffar 

Totalt: 
418 st 

Genom
-lästa, 
abstrakt 

Totalt: 
203 st 

Hämtade 
artiklar i 
fulltext 

Totalt 52 
st 

 

Bedöm
mda. 
med 
checkli
sta. 

Totalt 
30 st 

Till 
reslutat 
efter 
granskn
ing 

Totalt 
15 st 

21/2 CINAHL Children and 
(Obesity or 
Overweight) 
and Primary 
school 

År 2000-
2008 Ålder 
6-12 
Engelska 
Abstrakt ska 
finnas. 

55 28 11 4 2 

21/2 CINAHL Children and 
(Obesity or 
Overweight) 
and Prevent 

År 2000-
2008 Ålder 
6-12 
Engelska 
Abstrakt ska 
finnas. 

61 19 5 2 1 

21/2 CINAHL Children and 
(Obesity or 

År 2000-
2008 Ålder 

11 7 5 3 2 
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Overweight) 
and School 
nurse 

6-12 
Engelska 
Abstrakt ska 
finnas. 

21/2 CINAHL Children and 
(Obesity or  
Overweight) 
and School 
nurse and 
Primary 
school 

År 2000-
2008 Ålder 
6-12 
Engelska 
Abstrakt ska 
finnas. 

1 1 0 0 0 

21/2 CINAHL Children and 
(Obesity or  
Overweight) 
and School 
nurse and 
Prevent 

År 2000-
2008 Ålder 
6-12 
Engelska 
Abstrakt ska 
finnas. 

1 0 0 0 0 

21/2 PubMed Children and 
(Obesity or 
Overweight) 
and School 
nurse 

År 2000-
2008 Ålder 
6-12 
Engelska 
Abstrakt ska 
finnas. 

24 12 2 1 1 

21/2 PubMed Children and 
(Obesity or  
Overweight) 
and School 
nurse and 
Primary 
school 

År 2000-
2008 Ålder 
6-12 
Engelska 
Abstrakt ska 
finnas. 

6 4 1 1 0 

21/2 PubMed Children and 
(Obesity or  
Overweight) 
and School 
nurse and 
Prevent 

År 2000-
2008 Ålder 
6-12 
Engelska 
Abstrakt ska 
finnas. 

2 1 0 0 0 

17-
19/3 

PubMed Children and 
(Obesity or 
Overweight) 
and Primary 
school 

År 2000-
2008 Ålder 
6-12 
Engelska 
Abstrakt ska 
finnas. 

257 131 28 19 9 

14/4 SweMed
+ 

Children and 
(Obesity or 
Overweight) 

År 2000-
2008 

67 10 0 0 0 
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RESULTAT 

Tabell 2. Via artikelanalysen har tre huvudkategorier med sju underkategorier 

framkommit. 

Huvudkategori Underkategori 

Skolinterventioner  -Mat och näringsintag 

-Fysisk aktivitet 

-Skolprojekt 

-Lärarnas roll 

Skolsköterskans roll  -Tidig upptäckt  

Föräldrarnas roll -Lågutbildade eller ensamstående föräldrar 

-TV tittande 

 

Skolinterventioner 

En kritisk period för uppfostran och livslånga ändringar i beteendet är i 

barndomen. Här har skolan en viktig roll för att påverka beslut om fysisk aktivitet 

och matval. Det studien påvisar är att interventioner på skolan är effektiva under 

skolåret, men under sommarloven tappar barnen allt som är uppbyggt under 

terminen, som kondition, socker och insulin nivå och BMI (Carrel, Clark, 

Peterson, Eickhoff & Allen, 2007).  

I en undersökning av Sutherland, Gill och Binns (2004) fick lärare, hälsopersonal 

och föräldrar svara på frågor om de stödjer förebyggande arbete mot övervikt. Där 

var svaren från både hälsopersonal och föräldrar att de tyckte skolan hade en stor 

roll i att stödja elevernas hälsa. Lärarna var minst stödjande.  

Mat och näringsintag 

I en undersökning bland 1656 elever gjorde man en upptäckt om elevers 

matvanor. Studien kom fram till att 37 % av elevernas totala matintag per dygn, 
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skedde på skoltid. De vanligaste matgrupperna som elever intog på skolan var 

snabbmat, saft eller läsk, fett bröd och kakor. Denna mycket energirika kost stod 

för 50 % av energiintaget på skolan. Choklad och sötsaker utgjorde en stor del av 

energiintaget på skolan, medan man åt mer snabbmat hemma. Det var också 

vanligast att dricka saft och läsk under skoltid. Undersökningen visade en stor 

skillnad på elever som köpte mat på skolan och de som tog med sig lunchbox. De 

som tog med sig mat hemifrån åt i större utsträckning hälsosammare mat. 

Huvudsyftet med studien var att hitta vilka matgrupper som är huvudorsak till 

övervikt och att kunna veta vart man ska sätta in prevention . Slutsatser av studien 

var att skolans kafeteria bör byta ut godsaker, godis och dricka mm, mot frukt och 

vatten (Bell & Swinburn, 2004).  

Ariza, Chen, Binns och Christoffel (2004) har i sin studie kommit fram till att 

överviktiga har större konsumtion av sötad dryck.  

Enligt Laurence, Peterken och Burns (2007) kan man genom interventioner i 

skolan ändra barns matrutiner. Deras studie gick ut på att, med lärarnas hjälp, få 

barnen att bara dricka vatten under skoltid istället för sötad dryck, och att införa 

fruktraster där barnen bara fick äta frukt som de hade tagit med sig hemifrån. 

Detta resulterade i att efter studien fortsatte barnen att äta frukt och dricka vatten 

på skolan i över två års tid. Fruktintaget ökade med 25-50% hos eleverna och det 

blev också mer acceptabelt för alla barn att äta sin frukt. Det blev en del av 

skolkulturen. 

Fysisk aktivitet 

Vid en grekisk studie gjort av Manios et al (2004) som gjordes på 198 st 

grundskolebarn, såg man inte något samband mellan energi och fettintag vid en 

jämförelse mot BMI. Forskarna ansåg att det visar på att energi/fettintag inte är 

den primära orsaken till fetma. Slutsatsen visar att det primära fokuset behöver 

vara på att öka fysisk aktivitet och reducera ett inaktivt beteende. 

Manios et al (2004) såg i sin studie att barn som utövade mer fysisk aktivitet hade 

ett lägre BMI och de som satt mer framför TV hade ett högre BMI. Forskarna såg 

även att överviktiga ägnade mindre tid till energikrävande aktiviteter. 
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Spiegel och Foulk (2006) gjorde en studie där barnen under varje lektionstimme 

fick vara fysiskt aktiva i tio minuter. Det gjorde att lärarna som utförde 

interventionen upplevde stor skillnad i elevernas effektivitet och fokusering i 

skolarbetet. Det upplevdes som motivation och eleverna fick mer skolarbete gjort 

på kortare tid. Forskarnas slutsatser var att interventioner där fysisk aktivitet 

ingår, kan effektivt förbättra hälsa och minska övervikt på skolbarnen. 

Skolprojekt 

StEP TWO programmet där skola och familj ingår, riktar sig mot övervikt. 

Interventionen har gjorts på skolan och har involverat dietist, gymnastiklärare och 

läkare. Forskarna har inriktat sig på fyra heltäckande ämnen; föda, fysisk aktivitet, 

beteendeterapi och kroppslära. Resultatet visar signifikant minskning av blodtryck 

och BMI (Graf et al., 2006). 

Resultatet från en studie där man jämförde flera olika skolor; några utan nutritions 

program; några med nutritionsprogram och skolor som var en del av ett 

koordinerat program gjort av Canadensiska diabetesföreningen (AVHPSP), visade 

att skolor med och utan nutritions program hade liknande resultat av övervikt och 

fetma. Däremot var det signifikant skillnad på skolorna som använde sig av 

AVHPSP programmet. Barnen i detta program visade bättre kosthållning, åt mer 

frukt och grönsaker, hade mindre kaloriintag av fett. De var också mer fysiskt 

aktiva och ägnade sig mindre åt stillasittande nöjen och aktiviteter (Veugelers & 

Fitzgerald, 2005). 

Studien av Warren, Henry, Lightower, Bradshaw och Perwaiz (2003) gick ut på 

att jämföra fyra olika skolinterventioner. En grupp ändrade bara matrutiner. En 

grupp ändrade den fysiska aktiviteten. En grupp hade både ändrade matvanor och 

fysisk aktivitet. En kontrollgrupp som bara hade teoretiska allmänupplysningar 

om matkulturer i olika länder. Det fanns ingen speciell skillnad i BMI i någon av 

grupperna, däremot såg man en viss skillnad på aktivitetsnivån på skolrasterna 

och en ökning av intag av frukt och grönsaker i alla tre interventionsgrupper till 

skillnad från kontrollgruppen. 
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Lärarnas roll  

En kostnadseffektiv studie gjordes av Harrison, Burns, McGuinness, Heslin och 

Murphy (2006), där lärarna gick in och hade lektioner för positiv utveckling av 

självkänslan och lära barnen att ta eget ansvar för minskad tv-och datatid och bli 

mer fysiskt aktiva. Det visade sig att med enkla beteendevetenskapliga metoder 

kunde man få barnen att vara mer fysiskt aktiva och ta mer eget ansvar för den 

fysiska aktiviteten. Det visade sig att tv-och datatiden inte ändrades men att 

barnen blev mer aktiva.  

I studien av Spiegel och Foulk (2006) lade man upp interventionen i sju moduler; 

bl.a. attityd och beteende, träningsprogram och utbildning om hur man blir mer 

aktiv i vardagen, nutritionslära och kroppslära. Barnen fick också utbilda sina 

föräldrar. Detta bidrog till att barnens frukt-och grönsaksintag ökade, de blev mer 

fysiskt aktiva och BMI gick ner. Dessa förändringar såg även föräldrarna på sina 

barn.  

Skolsköterskans roll 

King, Meadows, Engelke och Swanson (2006), gjorde i sin studie slutsatser att det 

är viktigt att skolsköterskan screenar studenter kontinuerligt för att upptäcka 

hälsoavvikelser, ofta är skolsköterskan den enda hälsopersonalen som ser 

studenterna regelbundet. Det är även av vikt att man förebygger och behandlar 

övervikt tidigt för att minska risken för senare komplikationer. Behandlingen mot 

övervikt bör vara lika offensiv som den är mot andra kroniska sjukdomar som 

exempelvis astma och diabetes.  

Tidig upptäckt 

En tidig förebyggande mätning i skolan är nödvändig och effektiv för överviktiga 

skolbarn. Undersökningen visar att bara genom att screena barnen fås en positiv 

effekt. Barnen blir då mer uppmärksamma på sina problem och kan då göra 

ändringar i sin livsförning. Screeningen var positiv och till förmån bara för de som 

var överviktiga, inte barn med fetma (Graf et al., 2006).  
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Föräldrarnas roll 

Ariza m.fl. (2006) har kommit fram till att om man har fri tillgång till mat hemma 

ökar det risken till övervikt. Många gav också sina barn mat som belöning. De 

mammor i studien som själva var överviktiga eller såg sig själva som överviktiga, 

löper större risk att få överviktiga barn. De hade också svårt att se sitt eget barn 

som överviktig och tyckte inte att det låg någon hälsorisk i barnets övervikt. Av 

alla mammor i studien var det bara 40 % som korrekt angav att de hade ett 

överviktigt barn.  

En majoritet av föräldrarna som hade överviktiga barn, upplevde inte att deras 

barn var överviktiga. De kände inte heller någon oro för barnens vikt. Det kan ha 

en negativ inverkan på strategierna för överviktsprevention hemma (Sutherland, 

Gill & Binns, 2004). 

Lågutbildade eller ensamstående föräldrar 

Aeberli, Kaspar och Zimmermann (2007) har i sin undersökning kommit fram till 

att lågutbildade mammor oftare hade överviktiga barn än mammor med högre 

utbildning. På pappor kunde man inte se någon skillnad på utbildningsnivå mellan 

överviktiga och normalviktiga barn.  

Att ha en överviktig och ensamstående mor gav barnen större risk att utveckla 

övervikt. Däremot visar inte studien på att om barn som kommer från en 

dysfunktionell familj har större risk att drabbas av övervikt (Gibson et al., 2007). 

TV tittande 

För att kunna förebygga fetma och övervikt är det viktigt att upptäcka relationen 

mellan mycket tv-tittande och godis-och snacksätande. Barn som tittade mest på 

TV hade större intag av sötad dryck, ohälsosam mat och mindre intag av 

grönsaker och frukt. Dessa barn blev också utsatta för matreklam och fick då 

större begär efter den sortens mat / godis (Salmon, Cambell & Crawford, 2006). 

Överviktiga barn spenderar 100 minuter/vecka mer framför pc och tv än 

normalviktiga barn. Det visar sig också att dessa barn har en lägre nivå av fysisk 
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aktivitet som kan vara en orsak till övervikt (Aeberli, Kaspar & Zimmermann, 

2007). 

Undersökningen visar att ju mer man tittar på TV desto högre BMI har man 

(Manios et al, 2004). 

I resultatet framkom att barn som tittade på TV mer än två timmar per dag åt 

mindre frukt, hade större risk att äta ohälsosam mat och var sannolikt mindre 

fysiskt aktiva i organiserad aktivitet (Salmon, Campell & Crawford, 2006).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa vad skolan kan bidra med för att förebygga 

utvecklingen av fetma och övervikt av barn. Metoden som valdes var en 

litteraturöversikt. Enligt Polit och Beck (2004), s. 88, är en litteraturöversikt en 

sammanställning av den redan kända kunskapen inom ett speciellt område. 

Jämförelser av befintlig litteratur ska redovisas på ett objektivt sätt. Där 

kvantitativa studier har granskats. Det hittades ingen användbar kvalitativ artikel 

till studien. 

Målet med sökningarna var att hitta artiklar med hög vetenskaplig kvalitet och de 

som var mest aktuella. Därför blev inklusionskriterierna att hitta artiklar som var 

skrivna efter år 2000. För att få snabb tillgång till studierna användes databaser 

där fulltextartiklar var tillgängliga. Hittades inte artiklarna via databaserna i 

fulltext hämtades de från google scholar och universitetsbibliotekets e-

tidsskriftssök. Det beställdes en artikel där abstraktet verkade intressant, men den 

användes inte i resultatet då den var av väldigt låg kvalitet. Några av artiklarna är 

av designen tvärsnittsstudie, vilka enligt Forsberg och Wengström (2003), s. 96, 

anses ha låg bevisbörda. Artiklarna har ändå tillfört studien viktiga fakta eftersom 

de har visat orsaker till övervikt, vart det är viktigt att sätta in åtgärder och vilka 

som är effektiva för det förebyggande arbetet. 

Många av artiklarna i litteraturstudien var från Australien och USA. Under 

sökningen försökte författarna att hitta så många artiklar som möjligt från Sverige 

och Europa. Författarna hittade dock ingen svensk studie gällande skolprojekt.  

Svagheter med studien är dock att inga svenska artiklar har använts i resultatet.  

Därför kan det svårt att veta om man kan likställa resultatet med svenska 

förhållanden. Användning av andra söktermer eller kombinationer av söktermer, 

andra databaser och avgränsningar skulle möjligen ha givit ett annat urval av 

artiklar och därmed potentiellt ett annat resultat.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att förebyggande arbete av övervikt och fetma hos barn är ett stort 

och långsiktigt projekt som måste innehålla flera parter. Det innebär att både 

hälsopersonal, lärare och föräldrar behöver medverka tillsammans. Ska man 

kunna vända trenden, är skolans miljö ett viktigt ställe att börja på. Barn 

uppehåller sig på skolan under många timmar på dygnet. Detta gör att det är en 

gynnsam omgivning för att förebygga övervikt och fetma (Strandell, 2006, s. 21) 

Skolinterventioner 

För att kunna erbjuda barnen en sund start på livet har skolan ett stort ansvar. Att 

få barnen att lägga om kosten och lära sig att tycka om fysisk aktivitet kräver ett 

långsiktigt arbete. Det fordrar motivationsarbete att få barn att fortsätta med fysisk 

aktivitet och ett sunt kosthåll även när de ha lov från skolan. För att kunna 

genomföra ett sådant arbete är det viktigt att skolpersonal så som hälsopersonal 

och lärare inser vikten av att stödja förebyggande arbete. Skolan skulle också 

kunna ha en större roll för att främja kontakter med sportorganisationer för att få 

överviktiga barn mer fysiskt aktiva efter skoltid.  

Resultaten av flera studier visar hur viktigt det är att få med alla aspekter runt 

överviktsproblematiken. Att ha ett seriöst projekt ser ut att vara det som är mest 

givande för att kunna bygga upp fungerande rutiner kring både mat och fysisk 

aktivitet samt kropps- och näringslära. Föräldrar bör också få ta del av 

undervisningen kring övervikt och hälsa, och få stöd att kunna ta med kunskapen 

hem och omvandla den i praktiken. Det har också visat sig att det är relativt små 

insatser som behövs för att förebygga och minska barnens vikt. Kan lärarna ge 

undervisning där barnen lär sig vikten av ett hälsosamt och aktivt liv på samma 

nivå som andra ämnen har man vunnit mycket. Ligger överviktsförebyggande 

arbete på skolnivå, tar det också bort fokus på det enskilda barnet och gör det till 

en accepterad rutin på skolan.  

Många skolor i Australien säljer mycket godis och läsk. Eleverna får heller inte 

sin skolmat utan måste köpa egen mat på skolan eller ta med egen lunchbox. Så 

ser det ut i flera länder. Detta gör att det blir svårare att sätta in interventioner för 
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att förändra just skolmaten. I Svenska skolor kan dessa interventioner vara mer 

gynnsamma, då de flesta elever äter på skolbespisningen. Insatser för att ta bort 

sötsaker och läsk från skolor och ersätta med nyttigare alternativ är en viktig 

målsättning. Utbildning för att ändra elevernas matvanor till hälsosammare 

alternativ bör ingå i skolplanen, och vara en naturlig del i undervisningen. Skolan 

och lärarna är viktiga för att ändra elevernas matrutiner. Resultat visar att 

interventioner har god effekt ( WHO, 2007, s. 82).  

En tolkning av resultatet är att fysisk aktivitet är det viktigaste för att få en 

effektiv viktreducering. Därför bör skolan prioritera det området. Att lära elever 

att fysisk aktivitet kan ingå i vardagen och också ge bättre förutsättningar för 

inlärning, torde vara en sporre lärarna kan utnyttja. Fysisk aktivitet ger en effektiv 

viktreducering och det är något som skolan borde ta fasta på. Enligt den nationella 

läroplanen för alla skolor i Sverige är målsättningen att alla elever erbjuds daglig 

fysisk aktivitet på skoltid. Det aktiva lärandet ska vara en grundläggande del och 

ske med lek och rörelse (Jonsson & Berg, 2006; Strandell, 2006, s. 22; 

Utbildningsdepartementet, 1985). 

Skolsköterskans roll 

Resultatet visar att skolsköterskan är en viktig person för eleverna. Det är den 

hälsopersonal som efter lärarna följer eleverna länge i livet. Skolsköterskan kan 

också vara den man anförtror sig åt. Detta gör att man lättare kan stödja barnen i 

ändringar i livet. Kan skolsköterskan tidigt upptäcka övervikt finns det stor 

möjlighet att kunna jobba för att förhindra utvecklingen av fetma. Det kan verka 

som att arbetet med att förändra livsstilen för överviktiga barn är lättare än för de 

barn som redan drabbats av fetma.  

Skolsköterskan har en viktig uppgift att regelbundet utföra mätningar av 

skolbarnen. Detta bör utföras under hela skoltiden. Upptäcks barn som är i 

riskzonen bör man ha ett handlinsprogram som omfattar fortsatt kontakt med 

skolsköterskan. Vid behov ska andra aktörer kunna kopplas in, så som läkare, 

dietist, medicinsk enhet och psykolog. Därefter kan skolsköterskan fortsätta en 
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individuell kontakt med eleven och föräldrarna (Jonsson & Berg, 2006; 

Rixföreningen för skolsköterskor, 2008; Strandell, 2006, s. 33-39)  

Föräldrarnas roll 

Från resultatet kan man tolka att barnen får sina matvanor hemifrån. Hur 

föräldrarna eller i detta fall mammorna använder mat förs över till barnen. Finns 

det fri tillgång till mat eller att föräldern använder mat som belöning, kan det i 

längden orsaka övervikt. Det säger också studien av Jackson, Mannix, Faga och 

McDonald (2005). Personer som själva är överviktiga blir så vana vid sitt 

utseende att de inte tänker på att deras barn är överviktiga. Har man accepterat att 

man är överviktig kan man ha svårt att hitta motivation att göra något åt det 

hemma. 

En lågutbildad ensamstående mamma som inte har mycket pengar, kan kanske 

inte låta sina barn delta i organiserade sporter. De kan också bo där möjlighet för 

fysisk aktivitet ute är mycket begränsat. Detta kan göra att dessa barn är mer 

underkastade sin mammas matrutiner och hennes rutiner för fysisk aktivitet.  

För att barnen ska få ett hälsosamt liv måste föräldrar vara rollmodeller och vara 

engagerade i barnens liv. Att ha rutiner runt TV tittande och vara observant på hur 

mycket barnen sitter framför datorn kan vara en viktig del i detta. Ett stillasittande 

liv är inte hälsofrämjande utan en stor bidragande orsak till övervikt. Företag 

marknadsför sötsaker och läsk och vänder sig ofta till barn. Detta kan göra så att 

barnet får ett sug efter sötsaker. Sitter man framför TVn är risken stor att man 

omedvetet äter större mängder av sötsaker och godis.  

Kan skolan ge barnen en bra grund för matvanor och fysisk aktivitet kan detta 

överföras till föräldrarna. Att stödja och motivera föräldrar är en viktig uppgift för 

skolan. Det kan ske genom att skolsköterskan informerar om övervikt och fetma 

på föräldramöten samt vid personliga samtal (Jonsson & Berg, 2006; Strandell. 

2006, s. 33) 
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Förslag på vidare forskning 

Övervikt och fetma är ett växande problem som behöver prioriteras. Att ta fram 

och utveckla en nationell handlingsplan för förebyggande arbete vid övervikt och 

fetma på skolor, ser författarna som en viktig åtgärd. Då det finns väldigt få 

tidigare genomförda svenska studier i ämnet, är det angeläget att fortsätta 

forskningen och också ta fram skolprojekt som utvärderas och förbättras i 

framtiden.  

Tack 

Författarna önskar att tacka vår handledare Inger Lorentzson för allt stöd och hjälp 

under uppsatsskrivandet. Ett tack också till de lärare som har varit delaktig i 

författarnas c-kurs. 
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BILAGA 1 
 
 

 Referens/  
publicerings år 

Syfte Design/ 
interventi
on 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Vetens
kaplig 
kvalitet  

1 Aeberli, I., Kaspar, M., & 
Zimmermann, M.B. (2007). 
Dietary intake and physical 
activity of normal weight and 
overweight 6 to 14 year old 
Swiss children.  Swiss Medical 
Weekly, 137, 424–430  

 

Jämföra 
kosthållning
, fysisk 
aktivitet och 
socialbakgr
und mellan 
normalvikti
ga och 
överviktiga 
skolbarn 
barn. 

Kvantitati
v. 
Fall-
kontrollstu
die. 

142 st barn i 
6-14 år.  

Längd och vikt på 
barnen. Man 
vägde och 
fotograferade 
maten de åt under 
ett dygn. De fick 
fylla i ett 
frågeformulär 
med strukturerade 
frågor. 

Överviktiga barn 
åt mera protein än 
normalviktiga. 
Ingen markant 
skillnad i fett och 
kolhydratintag 
sågs. 
Lågutbildade 
mammor och 
mycket 
stillasittande 
ökade risken för 
övervikt. 

2 = 
Medel 

2 Ariza, A., Chen, E., Binns, H., & 
Christoffel, K. (2004). Risk 
factors for overweight in five- to 
six-year-old Hispanic-American 
children: a pilot study. Journal 
of Urban Health, 81, (1), 150-
161. 

 

Förekomst 
av övervikt 
och 
riskfaktorer 
hos 
mexikan 
amerikaner 
i Chicago.  

Kvantitati
v. 
Tvärsnittss
tudie.  

250 barn 
och 80 st 
mammor.  

Vikt, längd och 
mätning av 
kroppsfett gjord 
på barnen.   
 
Vikt, längd 
mätning på 
mammor.  
 
Intervjuer av 
mammorna med 
strukturerade 

Överviktiga ser 
mer på TV under 
helgerna än 
normalviktiga. De 
dricker även mer 
sötad dryck. Fri 
tillgång till mat 
hemma ökar 
risken för 
övervikt. Endast 
40 % av mödrarna 
med överviktiga 

2 = 
Medel 



 

 

 

frågor. barn svarade ja på 
den frågan vid 
intervjun, 60% 
svarad att deras 
barn inte var 
överviktig. 

3 Bell, A.C., & Swinburn, B.A. 
(2004). What are the key food 
groups to target for preventing 
obesity and improving nutrition 
in schools? European Journal of 
Clinical Nutrition, 58, 258–263. 

 

Jämföra och 
se mönster i 
barns 
ätande i 
skolan. 
Både de 
som äter av 
skolans mat 
och de som 
har med sig 
egen mat. 

Kvantitati
v. 
Tvärsnittss
tudie.  

Totalt 1656 
barn i 
grundskolan
. 

Intervju av 
föräldrar och barn 
om deras matintag 
under ett dygn. 

Att 37 % av det 
totala 
dygnsintaget av 
energi sker under 
skoltid. Man åt 
mer snabbmat 
hemma än på 
skolan. Mer frukt 
åts på skolan än 
hemma. 
Forskarna kom 
fram till att det är 
effektivt att byta 
godis och dricka 
på skolan till 
nyttigare saker ex 
vatten och frukt. 

2 = 
Medel 

4 Carrel, A.L., Clark, R.R., 
Peterson, S., Eickhoff, J. & 
Allen DB. (2007) School-based 
fitness changes are lost during 
the summer vacation. Archives 
of Pediatrics & Adolescent 

Se om 
skolbarnen 
tappar den 
positiva 
effekten av 
hälsointerve
ntion som 
de fått 

Kvantitati
v. 
Kohortstu
die. 

59 st 
grundskoleb
arn. 

Mätning på 
barnen med 
kroppsdensitomet
er, spirometri och 
blodprov. 

Barnen tappar sin 
kondition/ 
positiva effekt till 
den nivå som var 
före 
interventionen.   

2 = 
Medel 



 

 

 

Medicine,, 161, 561-564. 

 

under 
skolåret på 
sommarlove
t. 

5 Gibson, .LY., Byrne, S.M., 
Davis, E.A., Blair, E., Jacoby, P. 
& Zubrick SR. (2007). The role 
of family and maternal factors in 
childhood obesity. The Medical 
Journal of Australia, 186, 591–
595. 

 

Se om det 
finns ett 
samband 
mor och 
barn när det 
gäller 
övervikt.  

Kvantitati
v. 
Kohortstu
die. 

329 barn 
och 265 
mammor. 

BMI på både barn 
och mor samt ett 
frågeformulär.  

Att ha en 
överviktig mor 
ökade risken för 
övervikt hos 
barnet. Även att 
ha en 
ensamstående 
mor ökade risken 
för övervikt. 
Forskarnas 
slutsats var att 
man måste hitta 
vägar för att 
hjälpa föräldrar 
att förebygga 
övervikt hos sina 
barn. 

1 = 
Hög 

6 Graf, C., Koch, B., Bjarnason-
Wehrens, B., Sreeram, N., 
Brockmeier, K., Tokarski, W., 
Dordel, S., et al. (2006). Who 
benefits from intervention in, as 
opposed to screening of, 
overweight and obese children? 
Cardiology of the Young, 16, 

Om 
intervention
sprogramme
t StEP 
TWO kan 
minska 
övervikt 
bland 
skolbarn. 

Kvantitati
v. 
Randomis
erad 
kontrollera
d studie.  

Man 
screenade 
1678 
skolbarn 
och hittade 
276 
överviktiga 
som 
randomisera
des i två 

Man mätte BMI, 
puls och blodtryck 
före och efter 
interventionen.  
 
Föräldrarna fick 
svara på 
frågeformulär. 

Man såg att BMI 
och blodtryck 
minskade på 
interventionsgrup
pen.  

1 = 
Hög 



 

 

 

474-480. 

 

grupper. 
121 st till en 
intervention
sgrupp och 
55 i en 
kontrollgrup
p.  
 
Deras 
föräldrar 
ingick även 
i studien. 
 
 

7 Harrison, M., Burns, C.F., 
McGuinness, M., Heslin, J., & 
Murphy, N.M. (2006). Influence 
of a health education 
intervention on physical activity 
and screen time in primary 
school children: 'Switch Off--
Get Active'. Journal of Science 
and Medicine in Sport, 9, 388—
394. 

 

Att 
utvärdera 
om 
intervention 
i form av 
utbildning i 
hälsa har 
någon 
effekt på 
BMI. Fokus 
låg på 
fysiskt 
aktivitet. 

Kvantitati
v. Kvasi- 
experimen
tell.  

312 
skolbarn 
från nio 
skolor. Fem 
skolor 
tillhörde 
intervention
sgruppen 
och fyra 
skolor 
tillhörde 
kontrollgrup
pen. 

Frågeformulär, 
fysiskt test, 
bedömning av 
kroppsformen 
med Seca leicester 
hight meter and 
seca digital floor 
scales.  

Utbildningen 
ökade den fysiska 
aktiviteten men 
man såg inte 
förändrig på hur 
mycket man sitter 
framför 
datorn/TV. 

2 = 
Medel 

8 King, C. Meadows, B. Engelke, 
M. & Swanson, M. (2006). 
Prevalence of elevated body 

Se samband 
mellan 
ålder, 
rastillhörigh

Kvantitati
v. 
Tvärsnittss
tudie. 

1173 st 
skolbarn. 

Vikt, längd, 
blodtrycks 
mätning och 
frågeformulär. 

Man såg ett direkt 
samband mellan 
högt BMI och 
högt blodtryck. 

2 = 
Medel 
 
 



 

 

 

mass index and blood pressure 
in a rural school-aged 
population: Implications for 
school nurses. Journal of School 
Health, 76, 145-149. 

 

et, BMI och 
blodtryck 
på skolbarn 
i 
grundskolan
. 

 
 

9 Laurence, S., Peterken, R. & 
Burns, C. (2007). Fresh Kids: 
the efficacy of a Health 
Promoting Schools approach to 
increasing consumption of fruit 
and water in Australia. Health 
Promotion International, 22(3), 
218-226. 

 

Utvärdera 
ett 
skolprogra
m vars 
intervention 
var att 
minska 
intag av 
dricka och 
öka frukt 
och 
vattenintag. 

Kvantitati
v.  Kvasi- 
experimen
tell. 
Interventio
nen 
innerhöll 
bland 
annat 
lärarledd 
utbildning, 
fruktpause
r, egna 
vattenflask
or mm.  

Fyra skolor. Protokoll över vad 
baren åt. 

Att det var ett 
effektivt program. 
Fruktintaget 
ökade och barnen 
byte ut dricka mot 
vatten i stor grad. 
Skolprogrammet 
har nu utökats till 
35 st skolor. 

2 = 
Medel 

1
0 

Manios, Y. Yiannakouris, N. 
Papoutsakis, C. Moschonis, G. 
Magkos, F. Skenderi, K., et al. 
(2004). Behavioral and 
physiological indices related to 
BMI in a cohort of primary 
schoolchildren i Greece. 

Jämföra 
överviktiga 
barn med 
normalvikti
ga med 
tanke på 
olika 
riskfaktorer 
och 

Kvantitati
v. 
Kohortstu
die.  

198 st barn. Intervjuer, 
blodprov, längd, 
vikt och 
blodtrycksmätning
.  

 Man såg att 
fysisk aktivitet 
minskade BMI, 
och tv tittande 
ökade BMI. Men 
man hittade inget 
samband mellan 
energi / fettintag 
och BMI. 

2 = 
Medel 



 

 

 

American Journal of Human 
Biology, 16, 639-647. 

 

beteende 
mönster. 

1
1 

Salomon, J. Campbell, K. & 
Crawford, D. (2006). Television 
viewing habits associated with 
obesity risk factors: a Survey of 
Melbourne schoolchildren. The 
Medical Journal of Australia, 
184 (2), 64-67.  

 

Se om 
mycket TV 
tittande är 
en 
riskfaktor 
och gå att 
använda 
som en 
indikator på 
övervikt hos 
barn. 

Kvantitati
v. 
Tvärsnittss
tudie. 

1560 st barn 
vid 24 st 
skolor. 

BMI mätning och 
frågeformulär. 

Att barn som ser 
på TV mer än två 
timmar per dag 
äter mer godis 
och dricker mer  
energirik dryck än 
de som ser på TV 
mindre än två 
timmar. Man äter 
även mindre frukt 
när man ser på tv 
mer än två timmar 
per dag. 

2 = 
Medel 

1
2 

Spiegel, S.A. & Foulk, D. 
(2006). Reducing overweight 
through a multidisciplinary 
school-based intervention. 
Obesity (Silver Spring), 14(1), 
88-96. 

 

Studien 
gick ut på 
att 
utvärdera 
ett 
skolprojekt. 

Kvantitati
v. 
Randomis
erad 
kontrollera
d studie. 
Interventio
nen 
innerhöll 
attityd 
förändring
ar, 
kroppslära
, 

534 barn i 
intervention
sgruppen 
och 479 
barn  i 
kontrollgrup
pen.  

Mätning genom 
BMI, stadiometer 
och frågeformulär.

BMI gick ner på 
barnen och deras 
frukt/grönsaksinta
g och 
fysiktaktvitet 
ökade. 

1 = 
Hög 



 

 

 

nutritionsl
ära mm. 

1
3 

Sutherland, R., Gill, T. & Binns, 
C. (2004). Do parents, teachers 
and health professionals support 
school-based obesity 
prevention? Nutrition & 
Dietetics, 61(3), 137-144. 

 

Studiens 
syfte var att 
undersöka 
om 
föräldrar, 
lärare och 
hälsofrämja
nde 
personal 
stödjer 
förebyggan
de 
intervention
er mot 
fetma på 
skolan 

Kvantitati
v. 
Tvärsnittss
tudie. 

167 st 
skolelever, 
31 st 
skolpersona
l, 
170 st 
föräldrar 
och 31 st 
hälsoperson
al deltog. 

Barnen vägdes 
och mättes. 
Frågeformulär till 
skolpersonal, 
föräldrar och 
hälsopersonal. 

Att hälsopersonal 
stödjer 
skolbaserad 
förebyggande 
interventioner i 
skolan mest och 
lärare minst. 

2 = 
Medel 

1
4 

Veugelers, P.J. & Fitzgerald, 
A.L. (2005). Effectiveness of 
school programs in preventing 
childhood obesity: a multilevel 
comparison. American Journal 
of Public Health, 95(3), 432-
435. 

 

Utvärdera 
om ett 
skolprogra
m mot 
övervikt 
hjälper. 

Kvantitati
v.  
Kvasi- 
experimen
tell. Man 
hade tre 
grupper 
vid 
studien. 
En 
kontrollgr
upp, en 
grupp med 

Totalt 5200 
st 
grundskolee
lever.  

BMI mätning,  
frågeformulär 

Skoleleverna som 
deltog i 
skolprogrammet 
som hade både 
rörelse och 
nutritionsprogram 
hade bäst resultat. 
De fick ett lägre 
BMI och hade en 
hälsosammare 
livsstil, åt bättre 
och rörde sig 
mindre. 

2 = 
Medel 



 

 

 

endast 
nutrition 
interventio
n och en 
med 
rörelse/nut
ritions 
interventio
n.  

1
5 

Warren, J.M., Henry, C.J., 
Lightowler, H.J., Bradshaw, 
S.M. & Perwaiz, S. (2003) 
Evaluation of a pilot school 
programme aimed at the 
prevention of obesity in 
children. Health Promotion 
International, 18( 4), 287-296.  

 

Man ville 
jämföra tre 
olika 
intervention
er på 
skolan. En 
nutritions 
intervention
, en 
fysikaktivite
ts 
intervention 
och en som 
interhåll de 
båda. Man 
hade även 
en 
kontrollgrup
p. 

Kvantitati
v. 
Randomis
erad 
kontrollera
d studie. 

213 st 
skolelever i 
grundskolan 
jämt 
fördelade i 
fyra 
grupper.  

Mätning genom 
BMI, stadiometer 
och frågeformulär.

Ingen minsking 
av övervikt sågs i 
någon av 
grupperna. Bäst 
resultat hade 
gruppen med 
både fysisk 
aktivitet och 
nutritionsinterven
tion genom ökad 
hälsokunskap.  

2 = 
Medel 



 

 

 

BILAGA 2 
 
Checklista för kvantitativa artiklar-RCT-studier (randomiserade 
kontrollerade studier) 
 
A. Syftet med studien? …………………………………………………… 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja Nej 
 
Är designen lämplig utifrån syftet? Ja Nej 
 
B. Undersökningsgruppen 
Vilka är inklusionskriterierna? ……………………………………………. 
 
Vilka är exklusionskriterierna? …………………………………………… 
 
Är undersökningsgrupperna representativa? Lämplig utifrån syftet? Ja Nej 
 
Var genomfördes undersökningen? ……………………………………….. 
 
När genomfördes undersökningen? ………………………………………… 
 
Är powerberäkning gjord? Ja Nej 
 
Vilket antal krävdes i varje grupp? 
 
Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 
 
EG ______ KG ______ 
 
Var gruppstorleken adekvat? Ja Nej 
 
C: Intervention 
Mål med interventionen? …………………………………………………….. 
 
Vad innehöll interventionen? ………………………………………………… 
 
Vem genomförde interventionen? ……………………………………………. 
 
Hur ofta gavs interventionen? ……………………………………………….. 
 
Hur behandlades kontrollgruppen? …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

D: Mätmetoder 
Vilka mätmetoder användes? …………………………………………………. 
 
Var reliabiliteten beräknad? Ja Nej 
 
Var validiteten diskuterad? Ja Nej 
 
 
 
E. Analys 
Var demografiska data liknande i EG och KG? Ja Nej 
 
Om nej, vilka skillnader fanns? 
 
Hur stort var bortfallet? ………………………………………………………… 
 
Kan bortfallet accepteras? Ja Nej 
 
Var den statistiska analysen lämplig? Ja Nej 
 
Om nej, varför inte? ……………………………………………………………. 
 
Vilka var huvudresultaten? ……………………………………………………… 
 
Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? Ja Nej 
 
Om ja, vilka variabler? …………………………………………………………… 
 
Vilka slutsatser drar författaren? 
 
Instämmer du? Ja Nej 
 
F. Värdering 
Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja Nej 
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja Nej 
 
Överväger nyttan av interventionen ev. risker? Ja Nej 
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja Nej 
 
Motivera varför eller varför inte! ……………………………………………………… 
 
Checklistan är hämtad från: Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier. 
Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur, 
2003. 



 

 

 

Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-experimentella studier 
 
A. Syftet med studien? ………………………………………………………. 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja Nej 
 
Är designen lämplig utifrån syftet? Ja Nej 
 
B. Undersökningsgruppen 
Vilka är inklusionskriterierna? ……………………………………………… 
 
Vilka är exklusionskriterierna? ……………………………………………… 
 
Vilken urvalsmetod användes? ………………………………………………. 
(Randomiserat urval, obundet slumpmässigt urval, kvoturval, klusterurval, konsekutivt urval, 
urvalet är ej beskrivet) 
 
Är undersökningsgruppen representativ? Ja Nej 
 
Var genomfördes undersökningen? ………………………………………….. 
 
Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? ………………………. 
 
C. Mätmetoder 
Vilka mätmetoder användes? …………………………………………………. 
 
Var reliabiliteten beräknad? Ja Nej 
 
Var validiteten diskuterad? Ja Nej 
 
D. Analys 
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja Nej 
 
Om nej, vilka skillnader fanns? 
 
Hur stort var bortfallet? ……………………………………………………… 
 
Fanns en bortfallsanalys? Ja Nej 
 
Var den statistiska analysen lämplig? Ja Nej 
Om nej, varför inte? 
 
Vilka var huvudresultaten? ………………………………………………….. 
 
Erhölls signifikanta skillnader? Ja Nej 
Om ja, vilka variabler? 
 
Vilka slutsatser drar författaren? ……………………………………………… 
 



 

 

 

Instämmer du? Ja Nej 
 
 
E. Värdering 
Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja Nej 
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja Nej 
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja Nej 
 
Motivera varför eller varför inte! ………………………………………………………… 
 
Checklistan är hämtad från: Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier. 
Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur, 
2003. 



 

 

 

Checklista för kvalitativa artiklar 
 
A. Syftet med studien? ……………………………………………… 
 
Vilken kvalitativ metod har använts? ………………………………. 
 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna? Ja Nej 
 
B. Undersökningsgrupp 
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskriven? Ja Nej 
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
 
Var genomfördes undersökningen? …………………………………. 
 
Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
Ja Nej 
 
Vilken urvalsmetod användes? ……………………………………… 
(Strategiskt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval, urvalet är ej angivet) 
 
Beskrivs undersökningsgruppen? Ja Nej 
(ålder, kön, social status eller annan relevant demografisk bakgrund) 
 
Är undersökningsgruppen lämplig? Ja Nej 
 
C. Metod för datainsamling 
 
Är fältarbetet tydligt beskrivet? Ja Nej 
(Var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde) 
 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? Ja Nej 
(Typ av frågor som användes etc.) 
 
Ange datainsamlingsmetod ……………………………………….. 
(ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade intervjuer, fokusgrupper, observationer, video-
/bandinspelning, skrivna texter eller teckningar) 
 
Är data systematiskt samlat? (finns intervjuguide/studieprotokoll) Ja Nej 
 
D. Dataanalys 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
Ange om: 
- Teman är utvecklade som begrepp 
 
- Det finns episodiskt presenterade citat 
 
- De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
 
- Svaren är kodade 



 

 

 

Resultatbeskrivning 
Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? Ja Nej 
 
Är resultaten trovärdiga? Ja Nej 
 
Är resultaten pålitliga? Ja Nej 
(undersökningens och forskarens trovärdighet) 
 
Finns stabilitet och överensstämmelse? Ja Nej 
(Är fenomenet konsekvent beskrivet) 
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja Nej 
 
Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data? Ja Nej 
(Finns citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda 
tolkningar?) 
 
E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja Nej 
 
Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja Nej 
 
Har resultaten klinisk relevans? Ja Nej 
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja Nej 
 
Finns risk för bias? Ja Nej 
 
Vilken slutsats dras författaren? ……………………………………………………… 
 
Håller du med om slutsatserna? Ja Nej 
 
Om nej, varför inte? 
 
Ska artikeln inkluderas? Ja Nej 
 
Checklistan är hämtad från: Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier. 
Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur, 
2003. 
 


