
  

 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Ett av tre barn i västvärlden lider av övervikt eller fetma som ett resultat av en 

ohälsosam livsstil. Detta kan obehandlat leda till hjärt– och kärlsjukdomar samt diabetes typ 

II senare i livet då många överviktiga barn tenderar att behålla den ohälsosamma livsstilen in 

i vuxen ålder. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att analysera de senaste fem 

årens skolinterventioner och dess utformning på hälsorelaterade faktorer med ökad fysisk 

aktivitet som huvudkomponent. Metod: Sökningarna resulterade i 10 kvantitativa studier, 

vilka granskades, analyserades och betygsattes utifrån en bedömningsmall. Resultat: 

Analysen visade att ökad fysisk aktivitet kan påverka barns kroppssammansättning och 

därigenom hälsorelaterade faktorer. Interventionernas design påverkade resultaten på 

varierande vis. De studier där man påverkat fler faktorer så som kost, motivation samt miljö 

visade förbättringar på barnens kroppssammansättning. Kortare interventioner redovisade 

positiva resultat inom syreupptagningsförmåga samt vilopuls. Slutsats: Interventioner med 

fysisk aktivitet som huvudkomponent kan påverka barn hälsa positivt genom att öka 

syreupptagningsförmågan samt vilopulsen, vilket i sin tur ger förbättrad hjärt- och kärlhälsa.  
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Bakgrund 

En stillasittande livsstil hos den yngre befolkningen blir allt mer vanligt förekommande. 

Barnfetma beskrivs som en epidemi där ett av tre barn i västvärlden är överviktig eller obes 

(Kipping, Jago & Lawlor 2008). Den omgivande miljön har en stor påverkan på barnens 

livsstil, det innefattar bland annat skolmiljö och dess möjligheter till fysisk aktivitet. Den 

sociala miljön med vänner och familj spelar även den en stor roll (Belansky, Seutforth, 

Chavez, Crane, Waters & Marshall 2013). Barnens viktigaste förebilder är föräldrarna då de 

avgör många hälsorelaterade faktorer i barnens liv. Föräldrarna påverkar bland annat barnens 

kostvanor och delaktighet i fysisk aktivitet (Gubbles, Van Assema & Kremers 2013). 

Överviktiga barn har många gånger en ohälsosam livsstil som inte allt för sällan grundats av 

föräldrar och andra nära vuxna. Det kan liknas vid en ond cirkel då många överviktiga barn 

även behåller övervikten in i vuxen ålder (Freedman, Kettel Khan, Serdula, Dietz & Sathanur 

2005). Fetma har starkt samband med ett flertal sjukdomstillstånd och de mest dödliga är 

hjärt- och kärlrelaterade åkommor som högt blodtryck, åderförkalkning, hjärtinfarkt samt 

stroke (Barton, Baretella & Meyer 2012). De sjukvårdskostnader som fetmaepidemin 

påfrestar samhället med skulle kunna reducerats med hjälp av förebyggande insatser redan 

tidigt i livet (Ortega et al. 2007). För att tidigt ha möjlighet att upptäcka förstadium till ökad 

sjukdomsrisk på grund av fetma publicerades år 2000 internationella referensvärden gällande 

barn och ungdomars Body Mass Index (BMI). Skalan beskriver förhållandet mellan längd 

(m) och vikt (kg) för åldrarna 2-18år (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz 2000). En annan metod 

som är oberoende av barnets vikt kan vara att enbart mäta midjemåttet och jämföra det med 

framtagna referensvärden (Savva et al. 2000).  

Bukfetma kan leda till oxidativ stress som en följd av ökat sympatikuspåslag på nervfibrerna 

vilket har ett tydligt samband med diabetes typ II. Detta påverkar glukoskoncentrationen i 

blodet genom reducerad insulinsekretion till bland annat hjärnan och levern som är beroende 

av denna process (Weiss, Bremer & Lustig 2013; Changhong et al. 2012). En långtidsstudie 

där överviktiga barn observerats framkom det att de barn diagnostiserade med diabetes typ II 

levde i snitt ca 8 år kortare om de behöll övervikten i vuxen ålder jämfört med de utan 

diabetes typ II (Franco, Steyerberg, Mackenbach & Nusselder 2007) Samband har även setts 

mellan fetma, insulin samt hjärthälsa där Gutin, Treiber, Owens, Scott & Mensah (1998) 

menade att den ökade insulinnivån i blodet på sikt kan ha negativ inverkan på hjärthälsan 

bland annat på grund av det ökade sympatiska påslaget. 
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Fetma är en stor riskfaktor för barn och ungdomar att utveckla högt blodtryck vilket i sin tur 

kan ge skada på det kardiovaskulära systemet (Rascher, Kiess & Körner 2013). Överviktiga 

barn har visat tecken på sjukdomar som tidigare endast observerats hos äldre människor och 

obesa vuxna, exempel på detta är förändrad miljö i artärer, vener samt förtjockningar på artär- 

och hjärtväggen. Detta kan på sikt försämra hjärthälsan och leda till åderförkalkning (Woo et 

al. 2004; Skilton & Celermajer 2006). Övervikt och fetma hos barn har även en direkt 

påverkan på hjärtats utveckling. Man har jämfört hjärtats struktur på barn och sett 

förändringar. Den vänstra kammaren var signifikant förstorad hos de överviktiga barnen 

jämfört med de normalviktiga barnen. Det försämrar hjärtats förmåga att pumpa ut syrerikt 

blod i kroppen samt ökar riskerna för kardiovaskulära sjukdomar i vuxen ålder (Van Putte-

Katier et al. 2008; Dhuper, Abdullah, Weichbrod, Mahdi & Cohen 2011). Att förespråka 

fysisk aktivitet för barn redan i tidig ålder är ett bra sätt att förbygga fetma och de relaterade 

sjukdomarna. Fysisk aktivitet är en naturlig och effektiv metod mot fetma, särskilt för barn då 

de ofta har mycket energi och älskar att röra på sig (Keller 2006). Daglig fysisk aktivitet 

skapar goda förutsättningar till ett hälsosamt liv och Världshälsoorganisationen (WHO) 

rekommenderar minst 60minuters måttlig/intensiv fysisk aktivitet varje dag för barn och 

ungdomar. Många interventioner där fysisk aktivitet har använts har visat på positiva effekter 

hos barn. Interventionerna kan delas in i enkel- och multifaktoriella. I enkelfaktoriella 

interventioner har endast mängden fysisk aktivitet ökat. Interventioner där man påverkat flera 

faktorer så som mängd fysisk aktivitet, kost samt motivation kallas för multifaktoriella (Davis 

et al. 2012; Gonzalez-Suarez, Worley, Grimmer-Somers & Dones 2009)  

Daglig intensiv fysisk aktivitet har visats förbättra insulinkänsligheten samt gett positiva 

effekter på kardiovaskulära riskfaktorer som blodtryck oberoende av viktnedgång (Laskowski 

2010). Trots att hälsorelaterade fördelar inte är beroende av viktnedgång finns ett negativt 

samband mellan ökad fysisk aktivitet och barns reducerade BMI-värden (Mitchell et al. 

2013). Högt blodtryck hos barn kan visas genom förhöjd vilopuls på grund av de ökade 

metabola stressfaktorerna. Pulsen kan reduceras till normala nivåer med hjälp av fysisk 

aktivitet (Kwok et al. 2013).  Skolmiljö har identifierats som en viktig plats att främja den 

fysiska aktiviteten för barn och ungdomar på. På många platser i världen är det vanligare att 

föräldrar till obesa barn i första hand tar kontakt med skolan framför sjukvården för att 

förbättra barnens hälsa (Katz et al. 2010). 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera de senaste 5 årens forskning gällande 

skolinterventioner med fysisk aktivitet som huvudkomponent. 

Frågeställningar:  

Är det skillnad på resultaten gällande hälsorelaterade risker efter enkel- eller multifaktoriella 

interventioner med fysisk aktivitet som huvudkomponent?  Har interventionens längd och 

mängden av fysisk aktivitet någon betydelse för resultatet? 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är 

syftet i en litteraturöversikt att beskriva kunskapsläget inom ett specifikt ämne samt motivera 

till ytterligare forskning. De utvalda studierna analyseras och beskrivs.  

 

Litteratursökning  

Sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna ”PubMed” och ”Sport 

Discus” Utifrån syftet formulerades ett antal kombinationer av sökord.  

Sökord som användes:

 

 physical activity   

 cardiovascular risk 

  cardiorespiratory fitness 

 school-based programme 

 school intervention 

 cardiovascular disease 

 cardiorespiratory fitness. 

 

 school-based intervention 

 overweight prevention 

 successful overweight prevention 

 childhood overweight 

 adolescents 

 insulin 

För att kombinera dessa sökord användes operatorn AND, vilket begränsade sökningarna. 

Översikt av litteratursökning (bilaga 1)  
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Urval 

De artiklar vars titel överensstämde med syftet och frågeställningar i denna litteraturöversikt 

sorterades ut till närmare granskning. Artiklar där abstrakt inte fanns tillgängligt eller 

motsvarade syftet selekterades bort. De artiklar där abstraktet svarade mot syftet och 

frågeställningar lästes i fulltext samt kvalitetsbedömdes. Inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska med abstrakt. Det skulle vara originalartiklar publicerade 

under de senaste fem åren. Artiklarna skulle innehålla interventionsstudier med fysisk 

aktivitet som huvudkomponent, genomförda i grundskolor på barn mellan 6-13 år i 

Västeuropa. Exklusionskriterier för denna studie var artiklar som inte var godkända av en 

etisk kommitté eller där etiska aspekter inte övervägts. Artiklar med låg evidens valdes bort 

efter kvalitetsbedömningen.  

Kvalitetsbedömning 

För att värdera artiklarna användes en bedömningsmall (bilaga 2) framtagen av Carlsson och 

Eiman (2003). Granskningsmallen innehöll bedömning av abstrakt, introduktion och syfte 

följt av ett metodavsnitt där vissa modifikationer genomfördes då en fråga inte ansågs 

relevant för syftet. Därefter bedömdes resultat, diskussion och slutsats. Poängen för 

artiklarna sammanställdes och graderades enligt följande, grad I hög evidens, grad II medel 

evidens och grad III låg evidens. Enbart artiklar med hög- och medelevidens användes i 

resultatet (bilaga 3). 

 

Analys 

Analysen genomfördes i ett flertal steg utifrån Friberg (2012). För att få en bredare 

förståelse av de utvalda artiklarna läste båda författarna samtliga artiklar ett flertal gånger. 

En övergripande sammanställning genomfördes där varje artikels väsentliga delar plockades 

ut och kortades ned. Denna process möjliggjorde en lättare hantering av artiklarna. En 

schematisk översikt skapades för att tydliggöra kopplingar mellan artiklarna. En indelning 

av artiklarna genomfördes därefter utifrån de hälsorelaterade risker som tidigare presenterats 

i syftet för denna studie. Därefter granskades artiklarna för att skapa en djupare insikt kring 

sambandet mellan dess syfte, metod och resultat. Artiklarna markerades utifrån vilka 

områden de berörde för att skapa subkategorier som svarade mot studiens syfte. Metod- och 

resultatdelarna i artiklarna analyserades för att finna samband samt skillnader, vilket 

utmynnade i resultatet av denna studie.  
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Etiska överväganden 

Endast studier som blivit godkända av en etisk kommitté användes i resultatet i denna 

litteraturöversikt. Artiklarna översattes med noggrannhet för att återge det ursprungliga 

resultatet på korrekt sätt.   

 

Resultat 

Resultatet innefattar tio kvantitativa artiklar publicerade mellan åren 2008-2012. En artikel 

från vardera land: Schweiz, Danmark, Spanien, Ungern, Island, Tjeckien, samt två från 

Norge och Frankrike.  

 

Analysen resulterade i tre kategorier och sju subkategorier, se figur 1.  

 

Figur 1 visar studiens samtliga kategorier och subkategorier. 

Effekt av fysisk aktivitet på  
övervikt och fetma hos skolbarn 

Interventionens 
utformning 

Enfaktoriella studier 

Multifaktoriella studier 

Den ökade fysiska 
aktivitetens betydelse för 

viktnedgång 

BMI och Midjemått 

Mängd fysisk aktivitet 
kopplat till BMI och 

midjemått 

Minskad risk för 
utvecklande av 

insulinresistens och hjärt- 
och kärlsjukdomar 

Insulinresistens 

Blodtryck 
Kolesterolvärde 
Triglyceridnivå 

Syreupptag 
Vilopuls 

 Mängd fysisk aktivitet 
kopplat till insulinresistens 

och hjärt- och 
kärlsjukdomar 
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Interventionens utformning 

Enkelfaktoriella studier 

Det gemensamma för de enkelfaktoriella interventionerna är att man enbart ökat barnens 

fysiska aktivitetsnivå. Interventionerna genomförda av Kovacs et al. (2009), Resaland et al. 

(2011), Resaland et al. (2011), Bugge et al. (2012) och Cordova et al. (2012) förbättrade 

faktorer som systoliskt blodtryck och kolesterolvärden, genom detta minskade risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar. Störst förbättring av det systoliska blodtrycket visades i studien av 

Kovacs et al. (2009) med en sänkning på 6,6mmHg efter interventionen. Resaland et al. 

(2011) redovisade förbättrade kolesterolvärden efter interventionen (0,12 TC:HDL ratio). 

Trots variationer på interventionernas längd förbättrades syreupptaget i samtliga artiklar (3,9 

– 5,6 ml/kg/min) med undantag för Bugge et al. (2012). Där man dock såg signifikanta 

förbättringar gällande blodsockernivåerna hos pojkarna. Efter interventionen såg man att 

kontrollgruppen ökat glukosnivån i blodet med 61% mer än interventionsgruppen.  

Positiva effekter på kroppssammansättning redovisades av Kovacs et al. (2009) där 

midjemåttet minskade med 5 cm. Den fettfria massan ökade med 27% hos 

interventionsgruppen i studien utförd av Thivel et al. (2011). Resultatet efter interventionen 

av Cordova et al. (2012) visade på minskad övervikt då andelen fett reducerades med 5%.  

 

Multifaktoriella studier 

Samtliga multifaktoriella interventioner (Simon et al. 2008; Kriemler et al. 2010; 

Magnusson et al. 2012 & Sigmund et al. 2012) påverkade barnens kroppssammansättning 

med hjälp av fysisk aktivitet och psykologiska faktorer som uppmuntran och engagemang 

från omgivningen samt till viss del modifiering av kosthållning. Två av fyra studier visade 

ökad syreupptagningsförmåga hos barnen i interventionsgrupperna (Kriemler et al. 2010; 

Magnusson et al. 2012). Interventionsgruppen i studien genomförd av Kriemler et al. (2010) 

ökade syreupptagningsförmågan med 5%. Magnusson et al. (2012) redovisade liknande 

resultat då interventionsgruppen ökat med 9% jämfört med 3% i kontrollgruppen.  
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Simon et al. (2008) visade att efter interventionen hade antalet överviktiga barn ökat mer i 

kontrollgruppen, 10% jämfört med 4% i interventionsgruppen. I studien av Sigmund et al. 

(2012) var interventionsgruppen fri från fetma medan ett av fem barn klassificerades som 

feta i kontrollgruppen. Det gjorde risken att vara obes eller överviktig tre gånger lägre i 

interventionsgruppen. Interventionsgruppen i studien av Kriemler et al. (2010) minskade 

andelen underhudsfett med 6% samt förbättrade nivåer av kolesterol, triglycerider och 

blodsocker. Dessa faktorer minskade tillsammans risken att utveckla hjärt- och 

kärlsjukdomar med 14% i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

 

Den ökade fysiska aktivitetens betydelse för viktnedgång

 

BMI och Midjemått 

Signifikant ökad muskelmassa (+1,3kg) och minskat midjemått med 9cm redovisades av 

Kovacs et al. (2009) samtidigt som BMI-värdena inte förändrats. Det tyder på minskad 

fettmassa hos interventionsgruppen. Interventionen gav minskad andel överviktiga och 

obesa barn i interventionsgruppen samtidigt som andelen ökade i kontrollgruppen. Símon et 

al. (2008) visade i motsatts till Kovacs et al. (2009) att andelen överviktiga och obesa barn 

ökat i båda grupperna dock var andelen mindre i interventionsgruppen. Resultatet visade 

även att hos initialt överviktiga/obesa barn var inte viktnedgången hållbar över tid. 

En viss förändring av BMI-värde kunde visas av Magnusson et al. (2012), Símon et al. 

(2008), Thivel et al. (2011) och Kriemler et al. (2010) dock inte signifikant. De största 

positiva effekterna på BMI-värdet kunde ses på initialt normalviktiga barn som hade ca 3% 

lägre värde vilket sammankopplades med lägre fettmassa (Símon et al. 2008). Kriemler et 

al. (2010) visade i likhet med Kovacs et al. (2009) på reducering av underhudsfett med 6%. 

Mängd fysisk aktivitet kopplat till BMI och midjemått 

Simon et al. (2008) och Sigmund et al. (2012) modifierade rasterna under skoldagen och 

skapade nya möjligheter till fysisk aktivitet. Sigmund et al. (2012) lade till en längre rast där 

det fanns möjlighet att exempelvis träna i ett gym. Två till tre kortare aktivitetspauser då 

barnen med hjälp av olika redskap kunde utöva fysisk aktivitet utanför lektionssalen samt 

möjlighet till fysisk aktivitet efter lektionstid. Detta gav sammanlagt en ökning på 7,4 

timmar per vecka.   
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I studien av Simon et al. (2008) ökade den fysiska aktivitetstiden med 2,5 timmar per vecka 

och alla aktiviteter organiserades av lärare. Utöver detta anordnades aktivitetsdagar som 

exempelvis ”cykla till skolan-dagar”. Magnusson et al. (2012) förespråkade aktiv transport 

till och från skolan samt utomhusundervisning. I likhet med Kovacs et al. (2009) 

genomförde barnen totalt tre idrottspass varje vecka jämfört med tidigare två. 

Under dessa lektioner utfördes i huvudsak aktiviteter som hade en måttlig till intensiv 

intensitet. Standardupplägget var uppvärmning följt av en längre huvudaktivitet och därefter 

nedvarvning med stretchning.   

 

Thivél et al. (2011) dubblade antalet idrottslektioner till fyra per vecka med likartad design 

som ovan beskrivits. Aktiviteterna var ämnade att förbättra koordination, rörlighet, styrka, 

snabbhet och uthållighet.  I studien utförd av Kriemler et al. (2010) gav idrottsläraren barnen 

daglig fysisk aktivitet som hemläxa, vilket skulle utföras i minst tio minuter.  

Utöver detta genomfördes två extra idrottslektioner i veckan vilket gav totalt fem idrottspass 

varje vecka samt tre till fem kortare aktivitetspauser per dag. Dessa planerades av en 

expertgrupp bestående av idrottslärare. De två extra idrottslektionerna hölls mestadels 

utomhus.Interventionsgruppen i studien av Cordova et al. (2012) delades upp i två grupper 

där mängden fysisk aktivitet varierade.  Den aktiva gruppen utövade fem idrottslektioner per 

vecka medan sportgruppen genomförde totalt sju idrottspass i veckan jämfört med tidigare 

två idrottspass i veckan. Intensiteten under passen varierade mellan 50-60% av estimerad 

maxpuls. 

Minskad risk för utveckling av insulinresistens och hjärt- och kärlsjukdomar 

Insulinresistens 

Ökad fysisk aktivitet med huvudsyfte att förbättra den aeroba förmågan gav även reducerad 

risk att utveckla insulinresistens (Bugge et al. 2012 & Kriemler et al. 2012). Under tre år 

genomfördes en skolintervention på överviktiga barn med målet att öka den totala fysiska 

aktiviteten från 90- till 180 minuter i veckan med lustfyllda och högintensiva aktiviteter. 

Långtidseffekterna visade på lägre risk att utveckla insulinresistens då glukosnivåerna var 

82% lägre i interventionsgruppen efter tre år (Bugge et al. 2012). I studien av Kriemler et al. 

(2012) utförde man under ett skolår ett skolbaserat aktivitetsprogram. Det primära syftet 

med studien var att förbättra den aeroba förmågan och reducera kroppsfett vilket ledde till 

reducerade glukosnivåer i blodet, dock inte signifikant. 
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Blodtryck, Kolesterol, Triglycerider, Syreupptag och Vilopuls 

Studier där man med hjälp av ökad fysisk aktivitet i skolmiljö förbättrat det systoliska 

blodtrycket var Kovacs et al. (2009), Resaland et al. (2011), Bugge et al. (2012) och 

Cordova et al. (2012). Det systoliska blodtrycket var signifikant reducerat med ca 6mmHg 

efter interventionerna genomförda av Kovacs et al. (2009) och Cordova et al (2012). I likhet 

med det presenterade Resaland et al. (2011) signifikant minskning på det totala blodtrycket 

med ca 4,9mmHg efter avslutad intervention. Där redovisades det även att det systoliska 

blodtrycket hade förbättrats mest hos de barn i interventionsgruppen som vid studiens start 

hade högst värden. Skillnader mellan pojkar och flickor sågs av Bugge et al. (2012) där 

pojkar hade signifikant lägre blodtryck efter studiens slut (111,3mmHg jämfört med 

112,3mmHg) medan ingen signifikant skillnad för flickor redovisades.  

 

Kriemler et al. (2010), Resaland et al. (2011) och Cordova et al. (2012) visade på 

förbättrade triglyceridnivåer dock inte signifikanta. Kolesterolvärdet förbättrades även i 

studierna av Kriemler et al. (2010) och Resaland et al. (2011).  I slutet av interventionerna 

av Kriemler et al. (2010) och Kovacs et al. (2009) visade interventionsgrupperna på 

signifikant ökad syreupptagningsförmåga (5% samt 13%). Magnusson et al. (2012) 

presenterade att pojkarnas värden var högre än flickornas. De såg även ett negativt samband 

mellan syreupptag och andel kroppsfett.  

Cordova et al. (2012) och Thivél et al. (2011) visade på signifikanta förbättringar på högsta 

uppmätta pulsnivå hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (202 slag/minut 

jämfört med 194 slag/minut och 196 slag/minut jämfört med 190 slag/minut). 

 De obesa barnen i studien utförd av Thivél et al. (2011) förbättrade vilopulsen. Signifikant 

förbättring kunde ses på vilopulsen (4%) samt kardiorespiratorisk fitness (11%) hos 

normalviktiga barn. Kovacs et al. (2009) redovisade liknande resultat samt att 

återhämtningstiden minskade med 5 minuter i interventionsgruppen vilket var signifikant.  

Interventionsgruppen i studien genomförd av Resaland et al. (2011) visade på signifikant 

högre maximal syreupptagningsförmåga i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen (53,4mL/kg/min jämfört med 50,7mL/kg/min). Den största förändringen 

sågs hos de med initialt lägst värden. I motsats till detta resultat visade Bugge et al. (2012) 

inte någon positiv effekt på syreupptagningsförmågan.  
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Mängd fysisk aktivitet kopplat till insulinresistens & hjärt- och kärlsjukdom 

I studierna där man undersökt den fysiska aktivitetens påverkan på blodtrycket (Kovacs et al. 

2009; Resaland et al. 2011; Cordova et al. 2012 & Bugge et al. 2012) ökades den fysiska 

aktivitetstiden från ca 95- till minst 180 minuter per vecka. I interventionerna av Kovacs et al. 

(2009) och Bugge et al. (2012) genomfördes tre pass per vecka med inslag av högintensiva 

aktiviteter. Resaland et al. (2011) och Cordova et al. (2012) undersökte triglycerider och 

kolesterolvärden utökade den fysiska aktiviteten från två pass i veckan till daglig fysisk aktivitet 

med måttlig intensitet. Genom att öka den fysiska aktiviteten med två extra idrottslektioner per 

vecka, vilket totalt gav fem tillfällen, var syftet i interventionen av Kriemler et al. (2010) att 

förbättra triglycerid- och kolesterolnivåerna. Resultatet visade även att tiden som barnen i 

interventionsgruppen spenderade på fysisk aktivitet med måttlig/intensiv intensitet ökade med 

68% jämfört med barnen i kontrollgruppen.  

 

För att förbättra syreupptagningsförmågan utökade Kovacs et al. (2009), Bugge et al. (2012) och 

Magnusson et al. (2012) den fysiska aktiviteten från två idrottstillfällen i veckan till totalt tre pass 

per vecka. Magnusson et al. (2012) genomförde progressiv ökning av intensiteten under 

interventionen. Thivél et al. (2011) förbättrade barnens syreupptagningsförmåga genom att utöka 

antalet idrottslektioner från två till fyra pass per vecka.  I interventionen av Kriemler et al. (2009) 

utförde barnen någon form av fysisk aktivitet varje skoldag.  

I en studie där man undersökte om fysisk aktivitet kan ha ett samband med minskad risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar genomfördes daglig fysisk aktivitet i måttlig intensitet i den mest 

aktiva gruppen (Cordova et al. 2012).  
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Diskussion 

Denna litteraturöversikt har gett svar på frågor om fysisk aktivitet kan påverka 

hälsorelaterade faktorer som övervikt, fetma samt hjärt- kärlrelaterade risker. Att diabetes 

typ II har blivit vanligare bland barn i Sverige visades nyligen i en studie från Karolinska 

Institutet utförd av Hagman, Reinehr, Kowalski, Ekbom, Marcus och Holl (2013) som 

bekräftar att det är ett allvarligt växande problem. Trots att de flesta interventionerna i denna 

litteraturöversikt visar på viktnedgång, uppnås även andra hälsofrämjande effekter av fysisk 

aktivitet även i de fall där viktnedgång inte uppnås (Chromitz et al. 2010). Den alltmer 

stillasittande livsstilen i samhället har ökat vilket är en bidragande faktor till ohälsa. 

Riskfaktorer till sjukdomar som kan relateras till inaktivitet är exempelvis högt blodtryck 

och övervikt. För ett hälsosamt liv är det därför viktigt att i tidig ålder skapa en aktiv livsstil 

som är hållbar på sikt (Pahkala et al. 2012). Macdonald, Kontulainen, Khan, & McKay 

(2007) menar att för att uppnå förändring på en större population bör interventionen vara 

kostnadseffektiv, hållbar på sikt samt genomföras med enkla medel. Det går i linje med 

interventionen genomförd av Stratton (2000) där man skapade en attraktiv skolgård genom 

att utforma olika spelplaner där barnen kunde utöva spontana aktiviteter under skolrasterna.  

En annan intervention har använt sig av tre pauser varje dag där barnen genomförde 10 

stycken svikthopp vid varje tillfälle. Detta visade sig vara ett enkelt sätt att öka rörelsen hos 

barnen under skolagen samt öka bentätheten (McKay et al. 2004). Uppföljningar på de 

skolinterventioner vi analyserat i denna litteraturöversikt skulle vara intressant för att se 

vilka som gav bäst långsiktiga resultat. 

 

Resultatdiskussion 

 
Resultatet av denna litteraturöversikt visade att multifaktoriella interventioner påverkar 

barns BMI och midjemått i större utsträckning. Enkelfaktoriella interventioner har visats sig 

vara mest effektiva under kortare tid. En möjlig orsak till detta kan vara att multifaktoriella 

interventioner eventuellt påverkar barnens livsstil i större utsträckning då de involverar flera 

faktorer som förebygger övervikt och fetma. Dessa faktorer kan vara teoretiska lektioner om 

fördelar med fysisk aktivitet, uppmuntran samt positiva effekter av hälsosam kosthållning. 

Även Hughdes et al obesa barns nivå av fysisk aktivitet och kan därmed motverka fetma.  



 

12 

 

Att involvera barnens omgivning så som familj och skolpersonal i större utsträckning kan 

påverka motivationen och rörelseglädjen positivt. En studie av Pearson, Irwin, Burke och 

Shapiro (2012) visade att en positiv omgivande miljö var den viktigaste framgångsnyckeln 

till livsstilsförändring hos barn.    

Ytterligare en orsak till att multifaktoriella interventioner visade på bättre resultat gällande 

BMI och midjemått kan vara att de pågått under längre tidsperioder. Då interventionerna 

enbart pågått under skoltid kan längden på studien vara en avgörande faktor i 

hälsofrämjande syfte (Katz et al. 2010) Mängden fysisk aktivitet varierade mellan 

interventionerna, samband hade varit lättare att se om de varit utformade på liknande vis. 

Efter Interventioner där man haft tre eller fler pass i veckan kunde man exempelvis se 

minskat underhudsfett samt att andelen barn som led av övervikt och fetma minskade. 

Barnen i interventioner där man haft färre antal pass per vecka uppvisade sämre resultat. 

Detta resultat tyder på att det krävs minst tre planerade tillfällen med fysisk aktivitet per 

vecka för att reducera riskerna för övervikt och fetma. 

Skolinterventioner där syftet var att påverka risker för insulinresistens gav inga signifikanta 

resultat på flickor. Däremot visade pojkarna i interventionsgruppen förbättrade resultat 

jämfört med pojkarna i kontrollgruppen. Då intensiteten av fysisk aktivitet påverkar 

blodglukos och pojkar generellt är mer aktiva kan detta ha påverkat resultatet (Hasselstrøm, 

Karlsson, Hansen, Grønfeldt, Froberg & Andersen 2008) Utifrån dessa resultat tycktes 

mängden av fysisk aktivitet inte ha någon större inverkan på blodglukosnivåerna vilket kan 

uppfattas anmärkningsvärt då studierna pågått under minst ett år. En tänkbar förklaring kan 

vara att utgångsvärdena var bra och begränsat utrymme för förbättringar fanns.  

Skolinterventioner angående diabetes har dock varit svårt att finna, då det endast 

producerats två stycken som föll inom våra inklusionskriterier. Anledningar till detta kan 

vara att insulinresistens är ett relativt nytt problem hos den yngre befolkningen (Hagman, 

Reinehr, Kowalski, Ekbom, Marcus & Holl 2013). De flesta artiklar vi funnit inom ämnet 

har varit förstudier till kommande interventioner och därmed utan resultat. 
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Förbättringar på syreupptagningsförmågan kunde ses efter samtliga enkelfaktoriella artiklar, 

något som även presenterades som antingen huvud- eller primärt-syfte i dessa. Endast tre av 

fem multifaktoriella artiklar valde att mäta förändringar gällande syreupptag. Detta kan bero 

på att multifaktoriella interventioner har till syfte att förändra barnens livsstil och inte enbart 

titta närmare på den direkta påverkan som fysisk aktivitet medför (Kelly & Melnyk 2005). 

Samtliga interventioner där man mätt syreupptagningsförmågan har varit designade så att 

fysisk aktivitet utövats vid minst tre tillfällen per vecka. Dessa interventioner redovisade 

positiva resultat, vi har dock inte funnit någon intervention med liknande syfte där man 

utövat mindre mängd fysisk aktivitet per vecka. Detta gör det svårt att sätta ett gränsvärde 

för hur mycket fysiska aktivitet per vecka som är nödvändigt för att förbättra syreupptaget. 

Syreupptagningsförmågan kan ha påverkats positivt i samtliga resultatartiklar trots att det 

inte redovisats. Detta kan även gälla faktorer som tillsammans påverkar hjärt-och 

kärlfunktionen då detta är en omedelbar effekt av ökad fysisk aktivitet (Conti & Macchi 

2013). 

De enkelfaktoriella interventionerna där man mätt blodtryck visade på förbättrat systoliskt 

värde. Störst förbättring sågs hos de barn som vid starten av interventionerna hade högst 

värde. En möjlig förklaring är att den ökade fysiska aktiviteten påverkar kroppen snabbare 

om man går från stillasittande till aktiv än från redan aktiv till mer aktiv (Sveinsson, 

Arngrimsson & Johannsson 2009). Mängd fysisk aktivitet varierar i interventionerna mellan 

tre till sju timmar per vecka, dock visar samtliga interventioner på liknande resultat. Detta 

väcker funderingen om större mängd fysisk aktivitet alltid är bättre. En eventuell risk kan 

vara minskad motivation hos barnen vid daglig planerad fysisk aktivitet. 

Utifrån resultatet av denna litteraturöversikt påverkar enkelfaktoriella interventioner det 

systoliska blodtrycket i större utsträckning jämfört med multifaktoriella interventioner. 

Vilket kan bero på att fysisk aktivitet är den enda faktorn som ensamt har direkt påverkan på 

hjärt- och kärlfunktionen (Ried-Larsen, Grøntved, Møller, Larsen, Froberg & Andersen 

2013). 

Samtliga studier där man analyserat triglyceridnivån samt kolesterolvärdet visade på 

förbättrade resultat oberoende av interventionens utformning. Varken mängden av fysisk 

aktivitet eller längden på interventionen hade någon betydelse för utfallet. Det kan bero på 

att de allra flesta barn i interventionerna hade normala nivåer av triglycerider samt 

kolesterolvärde vid studiernas start.  
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Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att granska de senaste fem årens skolinterventioner 

utförda i Västeuropa. Interventionerna skulle innehålla fysisk aktivitet och dess betydelse 

för viktnedgång, minskad risk för utvecklande av diabetes typ 2 och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Artiklarna söktes fram via databaserna "PubMed" och "Sport Discus".  Det 

är databaser som författarna av denna litteraturöversikt använt vid ett flertal tillfällen och 

var bekanta med. Då det finns fler databaser än dessa kan detta begränsat sökresultatet. 

Sökningar i andra databaser genomfördes vid ett fåtal tillfällen för att minska risken att 

väsentligt material uteblev. Att inklusionskriterierna var begränsade till de senaste fem årens 

forskning samt Västeuropa kan ha påverkat antalet sökträffar. Författarna ansåg detta som 

relevant för att beskriva det aktuella forskningsläget inom ämnet. Syftet att enbart använda 

studier genomförda inom Västeuropa var att detta ansågs av författarna vara överförbart till 

svenska förhållanden. Med det menas liknande klimat, skolpolitik samt att den ökande 

stillasittande livsstilen ses som ett relativt nytt problem i västvärlden. Ytterligare ett 

inklusionskriterium var att interventionerna var genomförda på grundskolor, då författarna 

anser att etablering av hälsosam livsstil i unga år kan ge positiv effekt senare i livet.  Trots 

att artiklarna lästs igenom ett flertal gånger av båda författarna kan den egna översättningen 

påverkat tolkningen.  

 

För att värdera artiklarna användes en utformad bedömningsmall, vilken graderade 

vetenskapligheten i artiklarna, detta för att öka tillförlitligheten samt säkerställa kvaliteten. 

Då bedömningsmallen var utformad främst för sjukvården modifierades den för att stämma 

bättre överens med syftet för denna litteraturöversikt. Den totala poängen justerades från 47 

till 44 poäng. Sökningen av artiklarna var tidskrävande och då det var svårt att finna en bra 

balans mellan kraven som författarna ställde på artiklarna och utbudet. Det var en utmaning 

att skapa rätt kombination av sökord för att sökningarna skulle generera relevanta träffar.

Slutsats 

Fysisk aktivitet bör utifrån denna litteraturöversikt utföras minst tre gånger per vecka för att 

förbättra syreupptagningsförmågan, BMI samt midjemått hos barn. Samma mängd fysisk 

aktivitet förbättrar även hälsorelaterade faktorer så som blodtryck, insulinresistens, 

kolesterolvärde och triglycerider-nivån till viss del. Mer forskning inom dessa områden 

behövs då dessa problem blir allt vanligare hos den yngre befolkningen.
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Bilaga 1. Översikt av litteratursökningar  

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Urval Utvalda artiklar 

i resultat 

130128 Sport 

Discus 

”school 

intervention AND 

cardiovascular 

disease” 

Academic Journals, 

English, Published 

last 5 years, 

Western Europe. 

12 *5 

**2 

***3 

2 Resaland, G. K. et 

al. (2011).  

Bugge, A. et al. 

(2011).  

130128 Sport 

Discus 

”school-based 

intervention AND  

cardiorespiratory 

fitness” 

Academic Journals, 

English, Published 

last 5 years, 

Western Europe. 

3 *2 1 Resaland, G. K. et 

al. (2011). 

130129 PubMed ”cardiovascular 

risk AND school-

based program” 

Humans, English, 

Published last 5 

years. 

13 *7 

**4 

****1 

1 Kovács, V. A. et 

al. (2009). 

130201 PubMed ”school 

intervention AND 

cardiorespiratory 

fitness” 

Humans, English, 

Published last 5 

years. 

42 *29 

**6 

***4 

****2 

1 Magnusson, K. T. 

et al. (2012).  

130205 PubMed ”school-based 

intervention AND 

overweight 

prevention” 

Clinical trials, 

English, Humans, 

Published last 5 

years. 

70 *48 

**17 

****2 

3 Sigmund, E. Et al. 

(2012). Thivel, D. 

et al. (2011). 

Kriemler, S. et al. 

(2010). 

130206 PubMed ”physical activity 

AND insulin 

AND childhood 

overweigh” 

Abstract available, 

Published last 5 

years, Humans, 

English. 

48 *33 

**8 

***5 

****1 

1 Cordova, A. et al. 

(2012). 

130210 PubMed ”Successful 

overweight 

prevention AND 

physical activity 

AND adolesents” 

Journal article, 

Randomized 

controlled trial, 

Abstract avaliable, 

Published last 5 

years, Humans. 

36 *24 

**6 

***5 

1 Simon, C. et al. 

(2008). 

 

*Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 

** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 

*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 

**** Antal artiklar valda i tidigare sökning 
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Bilaga 2. Modifierad bedömningsmall för kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) 

Poängsättning 0 1 2  3  

Abstrakt (Syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod      

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändigt Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancer diagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/ ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, signifikans) 

 

Saknas 

 

Mindre bra 

 

Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av  

egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47 p) p   p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%       

     

Titel     

Författare     
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Bilaga 3. Översikt av resultatdelens analyserade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare 

Studiens längd 

Analysmetod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Simon, C. et 

al. (2008).  

Frankrike. 

Syftet var att förebygga övervikt 

genom fysisk aktivitet hos barn. 

Multifaktoriell 954 personer 

4år 

”SAS Software 

v. 9.0” 

Barnen i interventionsgruppen hade 

förbättrade resultat i BMI-värden 

jämfört med barnen i kontrollgruppen. 

Grad II 

 

  

Sigmund, E. 

et al. (2012).  

Tjeckien. 

Bedöma effektiviteten av en 

skolbaserad fysisk aktivitets 

intervention i skolmiljö för att reducera 

övervikt och fetma hos 6-9åringar. 

Multifaktoriell 176 personer 

2år 

ANOVA Under studien minskade andelen barn 

som var överviktiga och led av fetma i 

interventionsgruppen. 

Grad II 

Thivel, D. et 

al. (2011).  

Frankrike. 

Bedöma effekterna av en 6månaders 

aktivitets intervention på 

kroppsammansättning och kondition.  

Enkelfaktoriell 457 personer 

6månader 

ANOVA En viss förändring på BMI-värde 

kunde ses efter interventionen. 

Pulsnivåer förbättrades signifikant.  

Grad II 

Bugge, A. et 

al. (2012). 

 Danmark. 

Syfte var att utvärdera kort-och 

långsiktiga effekter av en treåring 

fysisk aktivitets intervention i 

skolmiljö på faktorer som fetma samt 

riskfaktorer för kardiovaskulär ohälsa. 

Enkelfaktoriell 441 personer  

4år 

”SPSS” Ökad fysisk aktivitet ledde till 

reducerad risk att utveckla diabetes II, 

gav dock ingen effekt på 

syreupptagningsförmågan. 

Det systoliska blodtrycket förbättrades 

efter interventionen. 

Grad I 

Magnusson, 

K, T. et al. 

(2012).  

Island.  

 

Syftet var at utvärdera effekterna av en 

skolintervention på 

kroppsammansättning och 

syreupptagsförmåga 

 

Multifaktoriell 321 personer 

2år 

ANCOVA, 

Linjär 

regressionsanaly

s. 

Interventionsgruppen ökade 

syreupptagningsförmågan signifikant. 

Ingen signifikant skillnad redovisades 

på barnens kroppsammansättning.  

Grad II 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare 

Studiens längd 

Analysmetod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Cordova, A. 

et al. (2012).  

Spanien. 

 

Syftet var att fastställa om en 

skolintervention med daglig fysisk 

aktivitet kan vara associerad med lägre 

övervikt och riskfaktorer relaterade till 

fetma hos barn.  

 

Enkelfaktoriell 137 personer 

tre månader 

”Statistica 

v.5.0” 

Kroppsammansättningen förbättrades 

med ökad aktivitetsnivå. Signifikant 

förbättring sågs på syreupptag, maximal 

puls och systolisk blodtryck. 

Ingen signifikant skillnad redovisades på 

kolesterolvärde, triglycerider samt 

diastoliskt blodtryck.  

Grad II 

Kovács, V, 

A. et al. 

(2009).  

Ungern.  

Syftet var att bestämma effekterna av 

en skolbaserad intervention med fysisk 

aktivitet på kroppssammansättning, 

syreupptag samt kardiovaskulära 

riskfaktorer. 

Enkelfaktoriell 38 personer 

15veckor. 

”Statistica 7.0”, 

Parat T-test 

Resultatet visade signifikant förbättring 

av muskelmassan, syreupptag, vilopuls, 

systoliskt blodtryck samt 

återhämtningstid. Ingen signifikant 

förändring gällande diastoliskt 

blodtryck, BMI och fetmassa. 

Grad I 

Resaland, G, 

K. et al. 

(2011).  

Norge. 

Syftet var att undersöka effekten av en 

tvåårig skolintervention hos 9-åriga 

barn på riskfaktorer för kardiovaskulär 

ohälsa. 

Enkelfaktoriell 259 personer 

2år 

Linjär multipel 

regressionsanaly

s, ANOVA, 

”SPSS”. 

Interventionen resulterade i fördelaktig 

utveckling av blodtrycket, 

kolesterolvärden, triglycerider. 

Grad II 

Resaland, G, 

K. et al. 

(2011).  

Norge 

Syftet var att undersöka om en två-års 

skolbaserad fysisk 

aktivitetsintervention på 9åriga barn 

hade positiv effekt på deras kondition. 

Enkelfaktoriell 259 personer 

2år 

Linjär multipel 

regressions 

analys, 

ANCOVA 

Resultatet visade att interventionen gett 

signifikant högre maximal 

syreupptagningsförmåga.  

Grad II 

Kriemler, S. 

et al. (2010). 

Schweiz 

Syftet var att bedöma effekten av ett 

fysisk aktivitetsprogram under ett 

skolår på fysisk och psykologisk hälsa 

på unga barn. 

Multifaktoriell 502 personer 

1 skolår 

Olika typer av 

linjära modeller. 

Huvudresultat visade att barnen i 

interventionsgruppen minskade andelen 

underhudsfett. De ökade även 

syreupptaget. Triglycerider, blodglukos- 

samt kolesterolvärden var lägre. 

Grad II 

 


