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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

I stora delar av världen, är övervikt en folksjukdom och den globala epidemin av övervikt 

är ett snabbt växande hälsoproblem. Övervikt hos barn är ett av de snabbast ökande hoten 

mot folkhälsan och påverkar hälsa och livskvalité negativt. Åtgärder mot övervikt hos barn 

kan främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande samt spara kostnader för 

sjukvården. Då skolan är en plats som under lång tid präglar en stor del av barns vardag, är 

det en bra miljö för prevention och åtgärder mot övervikt.  

Syfte 

Syftet var att beskriva insatser som görs i skolmiljö för att förhindra och hjälpa barn med 

övervikt. 

Metod 

Litteraturstudie valdes som metod då den ansågs lämplig för att besvara studiens syfte. 

Sökningar har genomförts med för studien relevanta MeSH-termer och CINAHL  

Headings i databaserna PubMed, CINAHL och SweMed+. Manuella sökningar utfördes.  

Totalt inkluderades 17 artiklar i studien med olika geografisk spridning som kritiskt 

granskades och sammanställdes. 

Resultat 

Denna studie visar att kortare interventioner med fysisk aktivitet kan göra skillnad på body 

mass index [BMI] och kondition kortsiktigt, även utan beteendeförändrande aktivitet. 

Interventioner runt mat kan göra positiv skillnad om beteendeförändrande lektioner 

blandas in. Enbart beteendeförändrande utbildning kan öka fysisk aktivitet men minskar i 

många fall inte stillasittande på fritiden. Interventioner bör innehålla andra mått än BMI då 

detta kan förbli oförändrat/kan öka hos barn även om vikt, kondition, fettmassa förbättras. 

Om interventionen är noggrant planerad, inblandad personal är utbildad och följer 

interventionsplanen, blir resultatet bättre. Om familjen är engagerade och ett stöd finns det 

större chans att effekterna från interventionen blir bra och långsiktiga. Mycket överviktiga 

barn behöver riktade interventioner och bör fångas upp tidigt. Skolsköterskan är i många 

fall är en outnyttjad resurs. 

 

Slutsats 

Det görs idag många olika insatser i skolor med många olika resultat. Interventioner i 

skolan kan i positiv riktning påverka till ökad kostmedvetenhet, förändrat ätbeteende och 

ökad fysisk aktivitet. 

Nyckelord: barn, övervikt, prevention, skola, skolhälsovård, intervention 
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INLEDNING 

I stora delar av världen är övervikt en folksjukdom. Den globala epidemin av övervikt – 

”globesity” – är ett snabbt växande hälsoproblem (World Health Organization [WHO] 

2012b). År 2008 var 1,4 miljarder vuxna överviktiga (WHO, 2012c). Redan 2004 

rapporterade Formiguera och Cantos (2004) att antalet överviktiga skulle komma att 

fördubblas fram till år 2025 om inte effektiva åtgärder sattes in. I Sverige beräknas antalet 

överviktiga fördubblas mellan åren 2004-2024 (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2004). Förekomst har dessutom gått ner i åldrarna, både i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2009b) och i resten av världen (Parizkova & Hills, 2005). 

Övervikt påverkar hälsa och livskvalitet negativt och det är viktigt att hitta strategier för 

åtgärder, både ur samhällets och ur individens perspektiv (SBU, 2004). Goda kunskaper 

om påverkade levnadsförhållanden som har betydelse för folkhälsan är en förutsättning för 

ett målinriktat och fokuserat folkhälsoarbete och ligger till grund för att folkhälsoarbetet 

ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).  

Övervikt hos barn är ett av de snabbast ökande hoten mot folkhälsan (Strandell, 2006). I 

denna litteraturstudie beskrivs interventioner som görs i skolmiljö för att förebygga och 

förhindra utvecklingen av övervikt hos barn. Åtgärder mot övervikt kan främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa, lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 

2007) samt spara kostnader för sjukvården. 

 

BAKGRUND 

Övervikt hos barn  

Barn - definiton 

Enligt FNs barnkonvention räknas alla flickor och pojkar under 18 som barn (UNICEF, 

2012). Åldern på ett skolbarn varierar mellan olika länder. Sverige har skolplikt från det att 

barnet fyller sju till efter det nionde skolåret (Skolverket, 2012). Det motsvarar en ålder på 

mellan 7-15 år. I många fall går barn i skolan längre än så, med start i förskoleklass (6 år) 

och ett tillägg av två till tre år på gymnasiet. 

 

Övervikt hos barn - definition 

Övervikt kan mätas på olika sätt. Vanligast är att beräkna BMI (body mass index = 

kroppsmasseindex). Det räknas ut genom att dividera vikten i kg med längden i meter i 

kvadrat. För vuxna går övervikt från BMI 25 och uppåt. Fetma, som definieras som en 

allvarligare form av övervikt, går från BMI 30 (WHO, 2012c).  

Det är inte helt enkelt att använda BMI på barn. Barn växer och har olika 

kroppsproportioner som varierar med ålder och pubertetsstatus (Dietz, 1997). I Sverige 

undersöks barns vikt genom tillväxtkurvor. Genom att markera barnets ålder, längd och 

vikt i kurvorna, ses hur barnets vikt är i förhållande till dess längd. Däremot kan, med hjälp 

av dessa kurvor, inte utläsas vad som räknas som övervikt. Cole, Belixxi, Flegal och Dietz 

(2000) har anpassat barn och ungdomars värden, motsvarande de vi i Sverige ritar in i 
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tillväxtkurvorna, så att det ska vara jämförbara med vuxnas BMI. Organisationen 

International Obesity Taskforce [IOTF] (2013) lät på uppdrag ta fram anpassningen och 

har kommit att kalla den för iso-BMI. Iso-BMI innebär att barnets BMI räknas om till vad 

det skulle motsvara hos en vuxen, d.v.s. gränserna är efter omräkning då detsamma som för 

BMI (25 för övervikt och 30 för fetma). I Sverige används idag anpassningen inom 

barnhälsovården (Ekelund et al., 2006). 

Prevalens  

År 2010 beräknades 43 miljoner barn, varav 35 miljoner i utvecklingsländer, vara 

överviktiga. Ytterligare 92 miljoner barn anses vara i riskzonen att utveckla övervikt. 

Förekomst av antalet barn med övervikt i världen har ökat från 4,2 procent 1990 till 6,7 

procent år 2010. Ökningen beräknas nå 9,1 procent (cirka 60 miljoner barn med övervikt) 

till år 2020 (DeOnis, Blössner & Borghi, 2010). I Sverige har antalet barn med övervikt 

fördubblats de senaste 20 åren (Socialstyrelsen, 2009b) och nu beräknas 15-20 procent av 

alla barn i Sverige vara överviktiga (Socialstyrelsen, 2009a).  

Prevalens varierar också mellan socioekonomiska grupper inom enskilda länder. 

Utvecklingsländer har ett positivt samband mellan socioekonomisk status och övervikt. 

Hög socioekonomisk status visar hög andel överviktiga och låg socioekonomisk status 

visar på låg andel överviktiga (Subramanin, Finlay & Neuman, 2011). I Europa har olika 

forskare konstaterat ett omvänt samband mellan utbildning, inkomst och övervikt (van 

Lenthe et al., 2004; Gutierrez-Fisac et al., 2002; Sundquist & Johansson. 1998).  

Etiologi 

Den grundläggande orsaken till övervikt är obalans mellan intagen energi och förbrukad 

energi (Lazzer et al., 2005). Energivärdet mäts i kilokalorier (kcal) och är en enhet av 

energi som frisätts när banden mellan cellerna bryts (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 

Den dagliga energimängden för ett barn är normalt 1200-2200 kcal/dygn (American Heart 

Association [AHA], 2013). Efter en måltid bryts alla näringsämnen ned och tas upp av 

kroppen. Näringsämnena behövs till förnyelse och reparation av kroppens celler. För barn 

och unga är kolhydrater, lipider och proteiner viktiga byggstenar i uppbyggnaden av 

vävnader och allmän tillväxt. Överskott av proteiner, kolhydrater och lipider från maten 

omvandlas till triglycerider (fett) och lagras för framtida bruk i fettcellerna. Lagras för 

mycket, ökar fettmassan (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 

En normal fettmassa är hos barn likställt med ett iso-BMI på 18,5-25 och när fettmassan 

ökar utöver det normala, leder det till övervikt och negativa hälsokonsekvenser (Ebbeling, 

Pawlak & Ludwig, 2002). Daglig konsumtion av energi varierar normalt beroende på 

variabler som kultur, miljö och socioekonomiska orsaker (Radecki & Kim, 2004).  

Globalt sker stadigt ett ökat intag av energitäta livsmedel innehållande mycket fett, salt och 

socker men med låg halt av vitaminer, mineraler och andra mikronäringsämnen (WHO, 

2012c). Det, i kombination med en minskning av fysisk aktivitet, resulterar i att övervikt 

hos barn ökar hos befolkningen i stora delar av världen (Swinburn et al., 2009).  

Förändringar i kost och fysisk aktivitet hos barn kan vara ett resultat av samhällelig och 

miljömässig utveckling (Hill & Peters, 1998). Barns situation i utvecklingsländer 

förändras. Fysiskt arbete inom jordbruk och hem byts ut mot TV-tittande, de blir körda 

med bil istället för att ta cykel eller gå och traditionell mat byts ut mot nya onyttigare 
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produkter (Waters, Swinburn, Seidell & Uauy, 2010). Stödjande åtgärdsprogram inom 

utbildning, transport, stadsplanering, miljö, jordbruk och bearbetning av livsmedel saknas 

ofta i länder med snabb ökning av övervikt bland barn, vilket bidrar till en sämre hälsa 

(WHO, 2012c).

En annan orsak till övervikt hos barn är ärftlighet vilken kan vara svår att särskilja från 

förutsättningar i form av mängd mat, kvalitet på livsmedel, kulturskillnader och livsstil 

över tid (Lobstein, Bauer & Uauy, 2004). Det har dock konstaterat att barn till överviktiga 

föräldrar löper större risk att utveckla övervikt (McLoone & Morrison, 2012) och att stöd 

och undervisning för överviktiga föräldrar har stor betydelse för barnets framtida vikt 

(Parkinson et al. 2011; Santiago et al. 2012). 

 

Konsekvenser av övervikt hos barn 

Fysiologiska konsekvenser 

Övervikt hos barn grundläggs tidigt (Eriksson, Tynelius & Rasmussen, 2008) och banar 

väg för framtida hälsorisker (Klein, 2004). Övervikt från barndomen riskerar att resultera i 

övervikt i vuxen ålder (WHO, 2012a) och barn som utvecklar övervikt, löper risk för 

följdsjukdomar som vuxna (Whitlock, Williams, Gold, Smith & Shipman, 2005). Varje år 

avlider 2,8 miljoner vuxna som en följd av övervikt (WHO, 2012c). Därmed ersätter 

övervikt mer traditionella problem som undernäring och infektionssjukdomar som de 

viktigaste orsakerna till ohälsa och död (WHO, 2000). 

Att vara överviktig som barn och ungdom ökar risken att utveckla högt blodtryck, diabetes 

typ II, hjärt- och kärlsjukdomar och höga blodfetter längre fram i ålder (Formiguera & 

Canton, 2004). Det finns också belägg för att övervikt ökar risken att drabbas av vissa 

cancersjukdomar som colon-, bröst- njur- och endometriecancer (Bianchini, Kaaks & 

Vainio, 2006). I tillägg till framtida hälsorisker, upplever överviktiga barn 

andningssvårigheter, ökad risk för frakturer, högt blodtryck, tidiga tecken på hjärt- och 

kärlsjukdom, insulinresistens och psykologiska symtom (WHO, 2012c).  

I USA har konstaterats att en tredjedel av alla barn födda år 2000 kommer att utveckla 

överviktsrelaterad diabetes typ II under sin livstid (Narayan, Boyle, Thompson, Sorensen 

& Williamson, 2003). Man har också studerat sambandet mellan pubertet och övervikt och 

konstaterat att ett överskott på fett tidigarelägger pubertet hos flickor, men försenar 

puberteten hos pojkar (Burt Solorzano & McCartney, 2010). Tidig pubertet är i sig ofarlig 

men hos flickor ses ökade riskfaktorer som psykiska problem, risktagande samt framtida 

bröstcancer (Golub et al., 2008). Övervikt i puberteten kan även leda till ökad risk för 

polycystiskt ovariesyndrom - cystor på äggstockarna (Franks, 2008).  

Sociala konsekvenser 

Barn i tre till femårsåldern beskrev överviktiga barn som dumma, elaka, olyckliga och med 

svårighet att få kamrater (Edlund & Zethelius, 2009). Överviktiga barn har under de första 

skolåren sämre studieresultat än sina jämnåriga (Datar & Sturm, 2006) och blir tidigt 

medvetna om den nedvärderande attityd som riktas mot personer med övervikt (Hansson & 

Rasmussen, 2010). Flickor med övervikt har visat sig att inte ha lika många 

kärleksrelationer i tonåren som sina jämnåriga (Pearce, Boergers & Prinstein, 2002). Den 

http://europepmc.org/search/;jsessionid=PKGFGiR3sHseKr7DOm2j.32?page=1&query=AUTH:%22Vainio+H%22


 4  

sociala stigma som övervikt kan föra med sig ökar i dagens samhälle, där stor fokus läggs 

på utseende (Strauss & Pollack, 2003). Kritiska kommentarer angående vikt får barn och 

ungdomar att undvika gymnastiklektioner (Sung, Yu, So, Lam & Hau 2005) och begränsar 

medverkan i fritidsaktiviteter där kroppsstorlek exponeras (Parizkova & Hills, 2005). 

Överviktiga barn och ungdomar är utsatta och studier bekräftar att de ofta mobbas för sitt 

utseende (Kukaswadia, Craig, Janssen & Picket, 2011). 

Psykologiska konsekvenser 

Depression och sämre självförtroende förekommer bland överviktiga barn. Flertalet studier 

visar att depression kan initiera övervikt och att övervikt kan bidra till efterföljande 

depression (Simon et al., 2006). Länken är relativt svag och det behövs enligt Atlantis och 

Baker (2008) mer forskning kring detta. När överviktiga tonåringar jämförs med 

jämnåriga, så är de mer benägna att beskriva sig själva som olyckliga och med låg 

livskvalité. De anser också att de har svårare att få vänner och tror att andra kommenterar 

dem negativt (Fonseca, Matos, Guerra & Pedro, 2009). Att vara överviktig i barndomen 

ökar risken för övervikt i vuxen ålder och därmed en ökad risk för psykosociala problem 

och sämre självförtroende (Petersen, 2012).  

Samhällsekonomiska konsekvenser 

Det ständigt växande antalet överviktiga människor i världen, påverkar inte bara den 

enskildes fysiska och psykiska hälsa. Det betyder också betydande direkta och indirekta 

kostnader för länders ekonomi. Förlorad produktivitet, funktionshinder, sjukdom och för 

tidig död får ekonomiska konsekvenser (Seidell, 1998). En studie av medicinska kostnader 

i USA påvisar att 12 procent av ökningen mellan 1987 – 2000 kan härledas till sjukdomar 

relaterade till övervikt (Thorpe, Florence, Howard & Joski, 2004). I Sverige beräknas dessa 

utgifter till 4,5 miljarder kronor (Persson & Ödegaard, 2011)). Kostnader som den globala 

epidemin av övervikt för med sig, är ett ämne som diskuterats under ledning av 

Världshälsoorganisationen i ambition att allokera pengar i förebyggande syfte (James, 

2008). 

 

Folkhälsa 

Hälsa och ohälsa hos en befolkning benämns ofta med termen folkhälsa. Folkhälsa kan ses 

som ett samspel mellan levnadsförhållanden, livsstil, ålder, ärftlighet och resurser. Många 

olika former av samhällsservice är inkluderad, inte bara hälso- och sjukvård utan även 

skola, miljövård, socialtjänst och ekonomisk samhällsplanering. Alla delar med det 

gemensamma målet; att ge god hälsa för hela befolkningen på lika villkor (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2000), spelar in. Professor Aaron Antonovsky tar i sin 

forskning upp begreppen patogenes (ohälsa) och salutogenes (hälsa). För att uppleva hälsa 

behöver individen ha en känsla av sammanhang d.v.s. situationen ska vara begriplig, 

hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 1991). 

Livsvillkor, levnadsvanor, sociala miljöer, risk- och skyddsfaktorer och olikheter som 

råder mellan olika grupper av befolkningen täcks, i Sverige, in av de 11 nationella 

folkhälsomålen (tabell 1) som riksdagen beslutat om (SOU, 2002). 
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Tabell 1.  Nationella folkhälsomål 

1. Delaktighet och inflytande i samhället  

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor  

4. Hälsa i arbetslivet  

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Tobak, Alkohol, narkotika, dopning och 

spel 

(SOU, 2002) 

I september 1998 antog WHO’s Europaregion 21 hälsopolitiska mål som är av 

grundläggande betydelse för hälsoutvecklingen i Europa (Statens folkhälsoinstitutet [FHI], 

1998) och globalt arbetar man utefter flertalet styrdokument med start i Alma Ata (Unicef, 

1978). 

 

Folkhälsoarbete 

Att förhindra och hjälpa barn med övervikt är ett av folkhälsans praktiska arbetsområde 

(Andersson & Ejlertsson, 2009). Folkhälsoarbete är ett målinriktat och organiserat arbete 

tänkt att främja hälsa och förebygga sjukdom (FHI, 2012a). Folkhälsoarbete kan bedrivas 

på många olika nivåer; individnivå, gruppnivå och till hela befolkningen. Arbetet bedrivs i 

många olika former; behandlande, förebyggande och i form av hälsofrämjande åtgärder 

och dessutom via många olika målgrupper eller arenor. Samtliga delar är viktiga för god 

folkhälsa men påverkar alla på olika sätt (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).  

Ett exempel på en viktig och tydlig målgrupp inom folkhälsoarbete är barn. 

Folkhälsoinstitutet har som ett av sina uppdrag att sprida kunskap och inspirera till att 

jobba med insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa bland barn och unga. Insatser 

görs bland annat via skola/förskola, föräldrar/familj och handlar om områden som till 

exempel fysisk aktivitet och matvanor (FHI, 2012b). 

När barn och barns  hälsa avhandlas inom begreppet folkhälsa och folkhälsoarbete behövs 

flera av de 11 nationella folkhälsopolitiska målen inkluderas (tabell 1), inte bara nummer 

tre - barn och ungas uppväxtvillkor spelar in. Många av det övriga målen är indirekt eller 

direkt kopplade till deras hälsa så som till exempel fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel 

(Lobstein, Bauer & Uauy 2004), som alla kan kopplas till det faktum att övervikt hos barn 

och ungdomar är ett av de snabbast ökande hoten mot folkhälsan (Strandell, 2006).  

 

Hälso- och sjukvårdens/Sjuksköterskans roll  

Hälso- och sjukvårdens och därmed sjuksköterskans roll (Socialstyrelsen, 2005) i 

folkhälsoarbetet står tydligt nedskrivet i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763); 

2§ Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. 
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2b§ Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och 

om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. 

2c§  Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder 

sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om 

metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 

Sjuksköterskan har med sin specialitet inom omvårdnad en viktig roll. 

Omvårdnadsforskaren Patricia Benner beskriver sjuksköterskans kliniska verksamhet och 

kunnande – ”från novis till expert”. Huvudtes i hennes teori är att omsorg fungerar som 

fundamentet för allt mänskligt liv och därmed också för yrkesmässig omvårdnad (Benner, 

1993). Sjuksköterskan är verksam inom olika verksamheter. Vad gäller barn och barns 

hälsa är skolhälsovården är en viktig del. Socialstyrelsen har i sina riktlinjer för 

skolhälsovården definierat deras mål: ”att bevara och förbättra elevernas psykiska och 

kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor” (SOU, 2004). Skolsjuksköterskan har 

en central roll eftersom hon är tillgänglig för eleverna i deras vardagsmiljö och även har 

kontakt med föräldrar och annan skolpersonal (SOU, 2004). Här har hon en möjlighet att 

identifiera och hjälpa barn med övervikt. 

 

Skolan som arena 

Ett begrepp som ofta hörs inom folkhälsoarbete är arena. Ett exempel på viktig arena är 

skolan. Då skolan är en plats som under lång tid präglar en stor del av barns vardag, är det 

en bra miljö för prevention och åtgärder för dålig hälsa (Flynn et al., 2006). Prevention av 

övervikt hos barn räknas hit och är en komplex uppgift. Psykosociala, kulturella och 

beteendemässiga faktorer spelar in i preventionsarbetet och att presentera en förebyggande 

plan för att minska prevalens för övervikt hos barn, kan vara en utmaning (Kaplan, 

Liverman & Kraak, 2005).  

Att hjälpa barn i skolmiljö med överviksproblematik kan innehålla olika delar. Allt från att 

arbeta med självkänsla och attityder, servera nyttig lunch till att uppmuntra till fler 

tillfällen till fysisk aktivitet under skolveckan. Det är också viktigt att ge stöd åt lärare, 

övrig skolpersonal och föräldrar för att engagera eleverna i hälsofrämjande sysselsättning i 

skolan och på fritiden. Möjligheterna till folkhälsoarbete i skolans som arena är många 

(Veugelers & Fitzgerald, 2005). 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva insatser som genomförs i skolmiljö för att förhindra och hjälpa barn 

med övervikt.  

 

METOD 

Val av metod 

Då syftet var att beskriva aktuell forskning inom ett område, valdes litteraturstudie som 

metod (Forsberg & Wengström, 2013). En litteraturstudie innebär att identifiera, välja ut 

och kritiskt granska relevanta vetenskapliga artiklar och redovisa en analys av resultaten 

(Polit & Beck, 2012; Higgins & Green, 2009). Genom att beskriva kunskapsläget inom ett 

aktuellt område kan eventuella behov av ytterligare studier också framkomma (Polit & 

Beck, 2012). 

 

Datainsamling 

All datainsamling till nedanstående litteraturstudie utfördes i PubMed, Cinahl, SweMed+ 

samt via manuella sökningar. PubMed är en bred databas med tidskriftsartiklar inom bland 

annat medicin, omvårdnad, hälso- och sjukvård. Cinahl är en databas inom 

ämnesområdena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Skandinaviska tidskrifter 

inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad 

och sjukgymnastik hittades via databasen SweMed+ (Forsberg & Wengström, 2013). 

Manuella sökningar skedde genom att studera referenslistor till intressanta och relevanta 

vetenskapliga artiklar, även tidigare litteraturstudier, något som Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011) betonar nyttan av.  

Databassökning 

Utifrån syftet formulerades relevanta sökord enligt Forsberg och Wengström (2013) och 

anpassades till MeSH-termer. MeSH-termerna användes sedan både i sökningen i PubMed 

och i SweMed+. Sökorden som valdes var:”overweight”, “preventive health services”, 

“school health services”, “intervention studies”. I Cinahl hittades motsvarande sökord som 

Cinahl-headings för att möjliggöra en motsvarande sökning där. Sökorden var ”preventive 

health care” och ”obesity”. Alla sökord kombinerades på många olika sätt. I tabell 2 

redovisas enbart de sökningar som resulterade i valda artiklar. 

Inklusionskriterier som användes var artiklar mellan 2002 – 2012. Språk begränsades inte 

till engelska eftersom författarna i nedanstående studie ville inkludera artiklar på de 

nordiska språken som de behärskar; svenska, norska och danska. Artiklarna skulle gälla 

enbart barn upp till 18 år. I databaserna Cinahl och SweMed+ valdes att enbart ta artiklar 

från granskade tidsskrifter. Sökningarna i respektive databas med vedertagna sökord 

redovisas i tabellen nedan (tabell 2.) En del artiklar återfanns i flera databaser och/eller vid 

manuell sökning men inkluderades endast vid ett tillfälle.  
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Tabell 2. Databassökning och manuell sökning 

Databas Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt  

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

 

Pubmed 2013-01-21 ”overweight” 

and 

”preventive 

health 

services” and 

“scandinavia” 

Published in the 

10 last years, 

English, child; 

birth-18 

36 15 8 4 

Pubmed 2013-01-30 overweight 

and ”school 

health 

services” and 

”intervention 

studies” 

Published in the 

10 last years 

28 16 4 3 

Cinahl 2013-01-22 ”preventive 

health care” 

and “obesity”  

Published Date 

from: 20020101-

; Peer 

Reviewed; 

Research 

Article; Age 

Groups: 

Adolescent: 13-

18 years, All 

Child  

Search modes - 

Boolean/Phrase 

24 7 1 1 

SweMed+ 2013-01-22 ”overweight” 

and 

”preventive 

health 

services” 

Peer reviewed,  66 15 2 1 

Manuell 

sökning via 

referenslista 

2013-01-27 

- 

2013-02-08 

   30 17 8 

Totalt    154 83 32 17 

 

 

Manuell sökning 

Vid granskning av referenslistor till funna artiklar påträffades flera nya referenser med 

intressanta rubriker. För att hitta artikeln till dessa gjordes en manuell sökning i PubMed. 

Efter genomläsning av abstract och full text inkluderades ytterligare 8 artiklar. 

Databearbetning och analys 

Efter varje databassökning gick författarna igenom alla titlar. Av titlar som ansågs 

relevanta för syftet lästes även abstracten. Abstract som fortfarande ansågs uppfylla 
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studiens syfte lades för vidare analys för oberoende läsning av hela artikeln. Efter att 

artiklarna lästs oberoende av varandra, diskuterades innehållet gemensamt. Artiklarna som 

ansågs lämpliga att ingå i den litteraturbaserade studien valdes gemensamt ut och delades 

därefter upp i undergrupper med liknande insatser som gjorts i skolmiljö. Det med tanke på 

studiens syfte; att beskriva insatser som genomförs i skolmiljö för att förhindra och hjälpa 

barn med övervikt. Författarna har i sin databearbetning ovan använt sig av Fribergs (2012) 

vägledning. Under granskning läste författarna titlar på 154 artiklar, granskade 53 abstract 

och valde att läsa 15 artiklar för att därefter välja ut 9 till litteraturstudien.  Efter 

bearbetningen återstod 17 artiklar som motsvarade syftet för studien.  

Alla artiklar lästes flera gånger i sin helhet för att skapa en djupare förståelse och för att 

inte utesluta betydelsefullt innehåll. Delar ur resultatet som var av speciellt intresse för 

syftet i litteraturstudien markerades. Materialet analyserades och innehåll som var relevant 

för syftet i nedanstående studie, delades upp i olika temagrupper (Forsberg & Wengström, 

2013), för att sedan användas i ett strukturerat resultat. 

 

Värdering, klassificering och tillförlitlighet 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är en litteraturstudies värde bland annat beroende av 

kvaliteten på de inkluderade artiklarna. Alla artiklar som valts ut är därför kvalitetsgranskade. 

De har sedan klassificerats och värderats av författarna utifrån ett modifierat 

bedömningsunderlag utformat av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006)(se Bilaga I). Artiklarna sammanställdes vidare i en matris (se 

Bilaga II). I matrisen redovisas granskning, kvalitetsbedömning och sortering av artiklarna 

vilket förenklade analysen av innehållet. Endast vetenskapliga studier av medel till hög 

kvalitet har inkluderats 

Samtliga artiklar har lästs av författarna var för sig och har sedan sammanförts och 

diskuterats för att eftersträva hög tillförlitlighet. Endast originalartiklar har inkluderats och 

vedertagna ämnesordsökningar har utförts (Forsberg och Wengström, 2013). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla delar i litteraturstudien eftersträvades att genomsyras av forskningsetiska 

överväganden, allt från ämnesval och metod till bearbetning av resultat. De artiklar som 

författarna till föreliggande studie valde var artiklar som, enligt Helsingforsdeklarationen 

(Helsingforsdeklarationen 2008) och lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460), anses vara etiskt försvarbara. Inga personliga värderingar 

tilläts påverka resultatet. Objektiva sökningar gjordes och information från artiklar som 

visade på olika resultat presenterades. Författarna har eftersträvat att göra artiklarnas 

resultat rättvisa och inte förvanska ursprungstexten. Inga plagiat av andra författare eller 

forskare har förekommit och all information har tydliga referenser som ska vara enkla att 

härleda (Helgesson, 2006). 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i en integrerad analys. Tre huvudteman har arbetats fram ur analysen 

av de 17 inkluderade artiklarna med utgångspunkt i typ av insats: ”Att påverka kostvanor”, 

”Ökad fysisk aktivitet”och ”Kombinerade interventioner”. Under varje huvudtema 

beskrivs viktiga interventionsparametrar som underrubriker; ”Föräldrars stöd och 

engagemang”, ”Insikt, självbild, självkänsla och tilltro” och ”Skolans kompetens – 

utbildning och samarbete”.  

Interventionsprogrammen i artiklarna varierade i längd från fyra veckor till fyra år. Två 

studier pågick i mindre än sju veckor (de Veault et al., 2009; Long & Stevens, 2004). Av 

10 studier vi undersökt, gjordes interventionen i mellan 16 veckor och upp till ett år 

(Anderson et al., 2004; Bjelland et al., 2011; Carell et al., 2007; Graf et al, 2005; Harrison 

et al., 2006; Horne et al., 2004; James et al., 2007; Melin & Arvidsson Lenner, 2009; 

Salmon et al., 2005; Thievel et al., 2011). Av dessa, pågick fyra studier under ett läsår 

(Anderson et al., 2004; Carell et al., 2007; Melin & Arvidsson Lenner, 2009; Salmon et al., 

2005). Fem av studierna granskade effekterna långsiktigt (Foster et al., 2007; Greve & 

Andersen, 2012; Marcus et al., 2009; Sollerhed & Ejlertsson, 2006; Utter et al., 2011). 

Att påverka kostvanor 

Majoriteten av studierna som rör kost (Anderson et al., 2004; deVeult et al., 2009; Foster et 

al., 2007; Horne et al., 2004; Long & Stevens, 2004) redovisade positiva resultat med hjälp 

av målgruppsanpassad design av olika praktiska modeller. I studien av Horne et al. (2004) 

fick barnen bland annat titta på videoäventyr med de heroiska frukt- och grönsaksälskande 

hjältarna ”Food Dudes” i kamp mot skräpätarna ”Junk Punks”. Interventionen var designad 

för att öka barns konsumtion av frukt och grönsaker och förhindra viktökning med hjälp av 

en peer learning-modell (lära sig i samspel med andra) i kombination med ett 

belöningssystem. Jämfört med kontrollgruppen i studien, gick konsumtionen av frukt och 

grönsaker upp signifikant i interventionsskolan. Speciellt stora skillnader sågs hos dem 

som från början ätit lite frukt och grönsaker. Ökning noterades även utanför skolan.  

Anderson et al (2004) visade på liknande resultat i studien från samma år. 

Interventionsgruppen fick avsmakningstillfällen, marknadsföringsmaterial och lektioner i 

näringslära. Barn i interventionsgruppen fick även laga mat, se videos, läsa sagoböcker och 

föra matdagböcker. Grafiska program togs fram till allt material med seriefigurer, ”Bash 

Street Kids”, anpassade till barnens ålder. Efter interventionen sågs signifikanta 

förändringar i interventionsgruppen genom en ökad vilja att smaka fler sorter, ranka fler 

hälsosamma, fettsnåla och sockerfria alternativ i sina Top-5 favoriter samt ett ökat 

fruktintag.  

Även eleverna i den intervention som genomförde i Tulsa 2009 (de Vault et al.) fick 

åldersanpassade och praktiska lektioner. Eleverna fick pröva ”matspel”, provsmaka nya 

rätter, baka majsbröd och få demonstrationer av olika livsmedel. Syftet med deras 

intervention var att hjälpa eleverna att göra genomtänkta val när de skulle äta och få 

kunskap om näringsriktig kost för att på så sätt motverka övervikt. De elever som 

medverkat i interventionen uppvisade signifikant förbättring i kunskapen om vilken mat 

som innehöll mer fett och valde efter programmets slut kost ur ett mer hälsosamt 

perspektiv. Självrapporterad konsumtion av mättat fett och natrium minskade signifikant i 

både interventions- och kontrollgruppen.   
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Long och Stevens (2004) använde en pedagogisk baserad intervention för att öka tilltron 

mot sunda kostvanor samt undersöka ätbeteendet hos ungdomar för att motverka övervikt. 

Deltagarna i interventionen hade datorer, kontroll gruppen hade det inte. Tanken var en 

”gaming approach” eftersom ungdomar tillbringar mycket av sin tid framför datorn och 

informationen framfördes därför i form av ett dataspel. För att bedöma effekten mätte man 

skillnaden mellan grupperna vad det gällde tilltro (self-efficacy) för hälsosamt ätande. 

Resultatet mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen gällande frukt, grönsaker, val 

av mat och fettkonsumtion visade att interventionsgruppen hade en signifikant högre tilltro 

på alla poster än kontrollgruppen.  

Foster et al. (2007) adderade praktiska moment i en intervention som pågick under två år. 

Eleverna fick bland annat använda livsmedelsmärkning för att öva matematik och skriva 

inlämningsuppgifter med tema näringslära. Interventionen gick ut på att på flera plan 

arbeta med kost och näringslära i mellanstadieskolor. Signifikanta resultat visade på en 

femtioprocentig nedgång av andelen överviktiga efter två år. I interventionsskolorna var 

incidensen 7,5 procent jämfört med 14,9 procent i kontrollskolorna. Även prevalensen 

visade på positiv effekt för samma period. I interventionsskolorna hade prevalensen 

signifikant minskat med 10,3 procent jämfört med en ökning på 25,9 procent i 

kontrollskolorna. Interventionen hade dock ingen effekt på de med kraftigast övervikt. 

Andra effekter som undersöktes i studien var förändringen av kostintag. I både 

interventionsskolorna och kontrollskolorna minskade eleverna sitt intag av energi, fett och 

frukt och grönt.  

Bjelland et al. (2011) samt James, Thomas och Kerr (2007) visade båda effekter av 

interventioner med mål att minska energiintag genom att reducera intag av läsk och andra 

sötade drycker. James, Thomas och Kerr. (2007) undersökte sambandet med BMI medan 

syftet i studien gjord av Bjelland et al. (2011) var att utvärdera effekten av ett 

interventionsprogram med mål att både minska intag av sötade drycker och minska tid 

spenderad framför TV/dator. Interventionen gjord av Bjelland et al. (2011) bestod av 

varierande klassrumsaktiviteter och resultatet visar att spenderad tid framför TV/DVD och 

dator/spelanvändning samt intaget av läsk under veckan var signifikant lägre bland flickor i 

interventionsgruppen jämfört med flickorna i kontrollgruppen. Inga signifikanta effekter av 

interventionen kunde ses bland pojkar. En signifikant minskning av proportionen 

överviktiga barn i interventionsgruppen, ses i studien från James, Thomas och Kerr. 

(2007). Syftet var att bedöma de långsiktiga effekterna av ett överviktsförebyggande 

program. Interventionen bestod av undervisning med fokus på en hälsosam livsstil genom 

att minska intag av läsk (”ditch the fizz”). Två år senare, var skillnaden inte längre märkbar 

och antalet överviktiga barn hade ökat i bägge grupperna även om prevalensen var högre i 

kontrollgruppen.  

 

Föräldrars stöd och engagemang 

Insatser där stöd och engagemang från föräldrar ingår, tas upp i flera studier som rör kosten 

(Anderson et al., 2004; Bjelland et al., 2011; de Vault et al., 2009; Horne et al., 2004). För 

att få föräldrarna engagerade skickade Horne et al.(2004) ett paket med frukt och grönt 

med barnen från skolan att ta hem till föräldrarna. I slutet av interventionen gav lärarna 

priser till de barn som hade noterat tillräcklig mängd frukt och grönt på sina listor de haft 

hemma. Ingen uppföljning av detta visas i resultatet i studien av Horne et al. (2004).  

I Tulsa under interventionen ”It’s All About Kids” (de Vault et al., 2009) försökte skolan 

nå fram till familjemedlemmar genom Hem & skola-möten, föräldrarvandringar, 

föräldrarmöten och workshops runt kostvanor. De uppmuntrade också föräldrar och elever 
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att köpa nyttiga mellanmål på väg till och från skolan. Interventionsskolorna slutade sälja 

onyttiga tilltugg på sammankomster med elever och föräldrar och föräldrarna uppmanades 

sluta skicka godis till lärarkåren inför lovperioder. Interventionen i stort visade på 

signifikant positiva resultat. 

I studierna av Anderson et al.(2004) och Bjelland et al.(2011), skrevs faktablad och 

nyhetsbrev för att engagera föräldrarna. I studien utförd av Bjelland et al.(2009) skickades 

ett frågeformulär hem till föräldrarna under interventionen för att fyllas i och returneras till 

skolan i ett förseglat kuvert. I 80 procent av formulären som returnerades, var de ifyllda av 

mödrar. Föräldrarnas medvetenhet om programmet var signifikant högre bland föräldrar 

till flickor medan pojkarnas föräldrar var mer nöjda med faktabladet.  

 

Insikt, självbild, självkänsla och tilltro 

Barns tilltro till sunda kostvanor påverkades signifikant i studien ”It’s All About Kids”(de 

Vault et al., 2009). Andelen elever som tidigare rapporterat att de hoppade över en måltid 

för att gå ner i vikt minskade. Minskade i antal gjorde även de studenterna som tidigare 

låtit bli att äta på en hel dag för att förlora i vikt. Interventionen ledde inte heller till ökad 

oro för övervikt eller ökade försök att gå ner i vikt på ohälsosamma sätt. Elevernas egen 

bild av en sund kroppsstorlek ändrades inte signifikant i någon grupp. Endast hälften av 

eleverna tyckte att deras kroppsstorlek dög, i resterande hälft var ungefär hälften oroliga 

över att vara för smala och hälften tyckte de var för tjocka både före och efter 

interventionen.  

Ett signifikant resultat på ny insikt och förändrat beteende hos interventionsgruppen kunde 

ses i resultatet från studien av Long och Stevens (2004). Interventionsgruppen visade en 

mer näringsinriktad inställning till frukt, grönsaker, matval och fettkonsumtion i 

förhållande till kontrollgruppen.  

 

Skolans kompetens– utbildning och samarbete 

Studier av Anderson et al. (2004), Bjelland et al. (2011) Foster et al.(2007), samt Long och 

Stevens (2004) visade alla upp signifikant positiva resultat i respektive studie. Alla studier 

involverade på olika sätt personal på skolan. I studien från Foster et al.(2007), syftade den 

årliga undervisningen i näringslära till att integrera lektioner, driva kampanjer i skolans 

kafeteria och ha kontakt med föräldrar. Personalen deltog i utbildningar både i 

kontrollskolorna och i interventionsskolorna vilket gav personalen möjlighet att samarbeta 

som ett team och dela idéer med sina kollegor.  

I studierna från Long och Stevens(2004) och Anderson et al. (2004) fick skolpersonal 

undervisning innan studien och i Bjelland et al. (2011) inspirerades idrottslärarna genom 

kursverksamhet.  

 

Ökad fysisk aktivitet 

Fyra av det 17 artiklarna inkluderade i litteraturstudien handlade om att på olika sätt 

försöka öka den fysiska aktiviteten. Två av dessa, Harrison et al. (2006) och Salmon et al. 

(2005) studerade effekterna av interventioner med syfte att öka mängden fysisk aktivitet 

hos barn och därigenom minska den tid barnen spenderade framför TV eller dataskärm och 

med minskat BMI som följd.  
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Med den intervention Harrison et al. (2006) studerade, var syftet att med enkla uppdrag 

förändra elevernas beteende och öka tilltron till fysisk aktivitet. I interventionen ingick 

lektionsmaterial, uppdrag och dagböcker för självrapportering. Ett poängsystem 

implementerades i form av belöningspoäng för fysisk aktivitet. I resultatet noterades att 

den fysiska aktiviteten ökade signifikant i interventionsskolorna men att tiden som 

tillbringades framför TV/Dator minskade, men inte signifikant. Ingen signifikant effekt på 

BMI rapporterades i studien.  

En i flera avseende liknande intervention i Australien (Salmon et al., 2005), visade på ett 

omvänt resultat. Studien, som även den baserades på självrapportering, visade att fler än 

hälften av eleverna inte ökade mängden fysisk aktivitet. Fler än hälften hade däremot, i 

motsats till studien gjord av Harrison et. al. (2006), minskat tiden de spenderade framför 

TV/dator. Interventionen bestod av lektioner som uppmuntrade till minskad tv/datatid samt 

identifierade alternativa aktiviteter och/eller i kombination med lektioner som fokuserade 

på fysiska förmågor. Interventionsgrupperna fick också hemläxor bland annat i form av att 

selektivt välja ett TV-program och motivera valet.  

Enbart effekt i form av ett signifikant minskat BMI är inte nödvändigtvis ett resultat av 

ökat antal idrottslektioner (Sollerhed & Ejlertsson, 2006; Thievel et al., 2012). Thivel et al. 

(2012) utvärderade vilken effekt ett 6-månaders program med ökad fysisk aktivitet hade på 

BMI, kroppssammansättning, fysisk kondition och syreupptagning hos lågstadiebarn. 

Kroppssammansättning med mätning av andel underhudsfett och kroppsfett utfördes före 

och efter interventionen. Tester gjordes även för att bedöma kondition och 

syreupptagningsförmåga. Interventionsgruppen hade under programmet dubblerad mängd 

idrottslektioner jämfört med kontrollgruppen. Mätningarna som utfördes efter att 

interventionen slutförts visade kroppsliga förändringar i form av BMI, vikt, andel 

underhudsfett/kroppsfett mellan kontrollskolor och interventionsskolor. Fysisk kondition 

och syreupptagningsförmåga förbättrades signifikant hos eleverna i interventionsgrupperna 

jämfört med kontrollskolorna, både hos normal- och överviktiga barn.  

Även Sollerhed och Ejlertsson (2006), visar på signifikant förbättring av konditionen när 

de undersökte om utökade idrottslektioner är ett effektivt medel i ambition att öka barns 

fysiska kapacitet och förhindra onödig viktökning. Interventionen bestod i att öka antalet 

idrottslektioner per vecka för de elever som ingick i interventionsgruppen. BMI ökade i 

bägge skolorna men man såg en mindre ökning i interventionsskolan. 

 

Föräldrars stöd och engagemang 

I interventionen som studerades av Harrison et al. (2006) med positiva resultat vad gällde 

ökning av den fysiska aktiviteten, engagerades föräldrar genom ett skriftligt brev med 

uppmaning att stödja programmet och signera sina barns hemläxa i form av dagböcker. 

Svarsprocent framgår inte av resultatet. Däremot uppgav mellan 70 och 80 procent av 

föräldrarna, vars barn deltog i interventionen ”Switch-Play” (Salmon et al., 2006), att de 

hade hört talas om programmet jämfört med 44 procent av föräldrarna i kontrollgruppen. 

När de ombads att rapportera vad de tyckte om interventionen, rapporterade de flesta 

föräldrar att de trodde att det handlade om barnens fysiska aktivitet. Nästan 80 procent av 

föräldrarna som hade ett barn i interventionen rapporterade att deras barn hade talat om 

”Switch-Play” hemma. Endast en procent visste att det också handlade om att titta mindre 

på TV(Salmon et al., 2006). 
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Insikt, självbild, självkänsla och tilltro 

I två av de fyra studier som undersökte ökad fysisk aktivitet, mättes en eventuellt ökad 

tilltro vad gäller fysisk aktivitet. Harrisson et al. (2006) visade att barn som tittade mycket 

på TV och hade ett högt BMI, även hade en lägre tilltro vad gäller fysisk aktivitet än de 

som tittade lite på TV. Salmon et al. (2005) tittade, utöver vanliga mätvärden som BMI och 

mängden fysisk aktivitet, även på om barnen kände glädje då de utförde fysisk aktivitet. En 

stor andel, mellan 78-92 procent av barnen, rapporterade att det kände stor glädje och 

tilltro till att röra sig mer. 30 procent beskrev att de ökade sitt intresse för fysisk aktivitet.  

 

Skolans kompetens – utbildning och samarbete 

I flertalet studier med positiva effekter, har personal på skolan fått olika sorters stöd och 

utbildning gällande fysisk aktivitet (Harrison et al., 2006; Salmon et al., 2005; Sollerhed & 

Ejlertsson, 2006). Lärarna har fått undervisningstimmar inför och under interventionerna 

och i ett fall (Sollerhed & Ejlertsson, 2006) stöd i form av en extra idrottslärare.  

 

Kombinerade interventioner   

Att kombinerade interventioner med extra gymnastiklektioner, hälsosam kost och 

hälsoundervisning, kan ge olika effekt på BMI visar studier av Graf et al.(2005) och 

Marcus et al.( 2009). Under programmet ”StEP TWO” (Graf et al., 2005) valdes sju skolor 

ut slumpmässigt. 121 överviktiga barn valdes ut till en interventionsgrupp och 155 

överviktiga till en kontrollgrupp. Efter interventionen visade bägge grupperna en ökning av 

BMI men lägre ökning i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. I studien av Marcus et 

al. (2009) visades än bättre resultat. Prevalensen av övervikt minskade med 3,2 procent i 

interventionsskolorna jämfört med en ökning på 2,8 procent i kontrollskolorna. En större 

andel av de överviktiga barnen i studien nådde dessutom normal viktstatus efter en fyraårs 

period. Interventionen involverade, i tillägg till extra gymnastiklektioner och 

kostförbättringar, förbud mot medtagna leksaker som motiverade stillasittande lek och en 

daglig maxtid på 30 minuter dataspelande. Personal och föräldrar stöttades vid ett flertal 

tillfällen via brev av forskningsgruppen som även gjorde en del oannonserade besök för att 

se att råden efterföljdes.  

Liknande interventioner, med en kombination av fysisk aktivitet och kost, genomfördes i 

Sverige (Melin & Arvidsson Lenner, 2009) och Nya Zeeland (Utter et al., 2011) med 

blandade resultat. Båda interventionerna inkluderade kostförbättringar, ökad fysisk 

aktivitet och mätning av BMI men skiljde sig åt i genomförandet. I Sverige var familjer, 

barn, lärare, psykolog, dietist och skolsköterskor involverade. På Nya Zeeland designades 

och implementerades det treåriga programmet av eleverna själva. Resultatet av den 

svenska studien visade att medelintaget av söta drycker hade minskat med 40 procent, den 

fysiska aktiviteten hade ökat, men man såg ingen signifikant förändring på BMI. Trots 

inslag som frukostklubb, lunchaktiviteter, gemensam design av matsal och nya 

dricksfontäner, kunde inga signifikanta resultat påvisas från Nya Zeeland. 

Gemensamt för studier med kombinerade interventioner gjorda av Graf et al. (2005), 

Marcus et al. (2009), Melin och Arvidsson Lenner (2009) samt Utter et al. (2011), mäter 

Greve och Anderson (2012) effekt i förändring av BMI. Syftet i deras studie var att 

undersöka om ökningen av BMI hos gymnasieelever motsvarade den hos den övriga 

befolkningen samt att mäta effekterna av deltagandet i ett hälsoprogram på skolan. 

Hälsoprogrammet byggde på en personlig hälsoprofil baserat på fysiologiska mätvärden. 
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Hälsoprofilerna var sedan utgångspunkt för lärarledd utbildning på skoltid hur eleverna 

kunde förbättra sin hälsa och motverka övervikt. Resultatet visade att det har skett en 

generell ökning av BMI nivåer hos gymnasieelever. Kraftigast ökning konstaterades hos de 

eleverna med högst BMI. Om man deltog i hälsoprogrammet konstaterades att BMI ökade 

hos studenterna men utan att vara statistiskt signifikant, däremot sågs en noterbar 

förbättring på konditionen. Eleverna med högst BMI minskade signifikant sin fettprocent. 

Istället för BMI använder Carrel et al. i sin studie från 2007 fettprocent och maximal 

syreupptagningsförmåga som parametrar för att mäta effekten av interventionen. Studien 

visar också resultat på ytterligare en riskparameter vid övervikt, ökande insulinresistens. I 

studien valdes slumpmässigt överviktiga barn ut till två grupper: livsstilsfokuserade 

idrottslektioner (interventionsgruppen) standard idrottslektioner (kontrollgrupp). 

Lektionerna var upplagda för att göra träning och bra mat roligt, skapa mål möjliga att nå 

och maximera mängd fysisk aktivitet så mycket som möjligt. Studien visade på en ökning 

av fettprocenten med 1,3 procent efter sommaruppehållet såväl som en signifikant 

minskning av syreupptagningsförmågan. Även fasteglukosvärdena hade ökat. Carell et al. 

(2007) kunde därmed konstatera att den förbättring som sker under skolåret med hjälp av 

interventionen gick förlorad under sommaruppehållet.  

 

Föräldrar - stöd och engagemang 

Under ”STOPP-projektet” i Sverige (Marcus et al., 2009), instruerades föräldrar att inte 

servera tårta eller sötsaker på födelsedagar som firades i skolan eller på fritids. I tillägg 

uppmanades de också att utesluta söta drycker, godis och onyttiga alternativ i barnens 

matsäck vid utflykter. I familjer vars barn deltagit i interventionsgruppen kunde man se en 

förbättring av kostvanorna i slutet av interventionen. Förbättringen var signifikant i 

familjer med låg utbildning. Även Melin och Arvidsson Lenner (2009) visade vikten av 

involverade föräldrar. Utgångspunkten där var ett möte med hela familjen om enat beslut 

angående kostråd och en aktiv fritid. Föräldrarna var också närvarande vid uppföljning och 

viktkontroll av barnet en gång i månaden vilket gav tillfälle för frågor och diskussion 

mellan barn, föräldrar och skolsköterska. Resultatet bland föräldrarna var efter 

interventionen varierande. Vissa upplevde att barnen blev fixerade och kände sig 

stigmatiserade, tjocka och fula. Andra upplevde positiva hälsoförbättringar i hela familjen. 

 

Insikt, självbild, självkänsla och tilltro 

I det hälsoprogram som studeras av Greve och Andersen (2012) utvärderades elevernas 

psykosociala hälsa runt vikt och kroppsuppfattning. Resultaten tyder på att deltagandet i 

hälsoprogrammet förbättrade studenternas självkänsla och självbild runt kroppsvikt hos de 

elever som hade högt BMI, låg procent kroppsfett och dåligt kondition vid 

interventionsstarten. Vid liknande uppföljning av studien gjord av Melin och Arvidsson 

Lenner (2009), återfanns ingen skillnad före och efter intervention. Utter et al. (2011) 

mätte effekterna av sin kombinerade intervention och fann inga signifikanta resultat vad 

gäller livskvalité. 

 

Skolans kompetens – utbildning och samarbete 

Betydelsen av engagemang och aktivt deltagande av skolsköterskan visar studierna av 

Marcus et al., (2007) och den studie som utfördes i Sverige 2009 (Melin och Arvidsson 

Lenner). I den sistnämnda deltog 15 skolsköterskor i en kurs innehållande medicinska 

risker med övervikt och barns behov av fysisk aktivitet. Medverkande dietist upplyste om 

hur man utför en kostanamnes och gav enkla kostförslag. Psykolog och dietist genomförde 
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också gruppmöten med skolsköterskorna där man diskuterade miljön vid möten med barn 

och föräldrar och hur ofta mötena skulle ske. Sköterskorna fick även informationsmaterial 

de kunde ge till familjerna. Resultatet i uppföljningen med skolsköterskorna visar variation 

i upplevelsen av interventionen men att alla hade något positivt att säga. De hade fått större 

självförtroende att fungera som rådgivare och vågade involvera föräldrarna vilket de 

upplevde som nödvändigt. 

I den framgångsrika interventionen gjord av Marcus et al. (2007) uppmuntrades lärare via 

brev att lyfta projektet genom att bland annat utesluta sött på födelsedagar och utflykter.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då syftet var att beskriva aktuell forskning inom ett område, valdes litteraturstudie som 

metod (Forsberg & Wengström, 2013). Metoden var lämplig att använda för att svara på 

studiens syfte. Enligt Forsberg och Wengström (2013) finns ett behov av att flera 

vetenskapliga studier sammanställs på ett systematiskt sätt för att utifrån problemområdet 

söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur. Eftersom författarnas mål med 

föreliggande studie var att beskriva insatser som genomförs i skolmiljö för att förhindra 

och hjälpa barn med övervikt valdes i första hand randomiserade kontrollerade studier 

(RCT). Dessa uppfyller kriterierna för att uppnå trovärdighet då en randomiserad, 

slumpmässig fördelning av deltagare till interventions- och kontrollgrupp är det bästa 

förfarandet för god intern och extern validitet (Forsberg & Wengström, 2013). 

All datainsamling utfördes i PubMed, Cinahl, SweMed+ samt via manuella sökningar. 

Utifrån syftet formulerades relevanta sökord enligt Forsberg och Wengström (2013) och 

anpassades till MeSH-termer. Efter granskning av de 36 artiklarna som första sökningen 

gav, uppgick antal utvalda artiklar endast till fyra som ansåg uppfylla föreliggande studies 

syfte. Det nedslående antalet resulterade i att författarna beslutade att utöka sökningen utan 

geografiska begränsningar och addera sökord. Vid ny sökning i PubMed, användes 

”overweight”, ”school health services” och ”intervention studies”. Valet av sökord kan 

diskuteras och om det kan ha exkluderat eventuellt användbara artiklar som kunde ha 

passat in på studiens syfte. 

Ur valda artiklar från databassökningar fann författarna flertalet intressanta och relevanta 

studier i referenslistor som i sin tur granskades (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar 

utan tillgänglig fulltext-version valdes bort direkt då tid för skrivandet inte tillät perioder 

av väntan på beställda artiklar. Eftersom författarna gjorde första urval med hjälp av 

artiklarnas titlar, kan intressanta artiklar valts bort då titeln inte var relevant för studiens 

syfte och resultat.  

Författarna har strävat efter att inkludera vetenskapliga artiklar som var peer reviewed 

vilket anses öka artiklarnas tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Samtliga artiklar har kvalitetsbedömts, sorterats och kategoriserats enligt 

bedömningsunderlag modifierat utifrån Berg, Dencker & Skärsäter (1999) och Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) (se Bilaga I). De inkluderade artiklarnas kvalitet varierade 

mellan klass I och klass II. Författarna fann det svårt att korrekt bedöma artiklarnas kvalité 

men var medvetna om detta och gjorde sitt bästa under rådande förutsättningar. Orsaken 

till att vissa artiklars kvalité klassificerats lägre berodde på att metoden i dessa artiklar inte 
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var tillräckligt utförligt beskriven eller att deltagarantalet var lågt. Möjligtvis kan 

resultatets trovärdighet påverkats då artiklarna med lägre kvalité fått samma utrymme som 

artiklarna med hög kvalité. Då många av de valda artiklarna använde självrapportering som 

ett av mätinstrumenten, kan tillförlitlighet diskuteras då det, i många fall, är barn som 

rapporterar. Även om självrapportering generellt sett överskattar mängd aktiviteten hos 

barn, kan dock resultatet ge en bild av hur mängden aktivitet ändrats genom en 

intervention (McMurray et al, 2004).  

En av artiklarna gav upphov till diskussion då metoden som användas inbegriper både 

frågeformulär, mätningar och intervjuer. Vi har valt att klassificera denna som både 

kvalitativ och kvantitativ. Författarna valde i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2013), i största möjliga mån, artiklar med slumpmässigt urval, undersökningar som 

inkluderade många personer och studier med litet bortfall.  

De inkluderade artiklarna var alla skrivna på engelska vilket kan ha lett till att artiklar kan 

ha tolkas på ett felaktigt sätt. För att undvika eventuella feltolkningar har lexikon använts.  

Artiklarna lästes av författarna var för sig och diskuterades gemensamt för att ytterligare 

undvika missuppfattningar. Författarna har gjort sitt bästa för att kunna tolka det lästa 

materialet på ett korrekt sätt. Översättningar av engelska ord som används i det svenska 

språket har diskuterats och författarna har enats om att översätta ”self-efficacy” med tilltro.  

I föreliggande studie har författarna strävat efter att endast inkludera studier som var etiskt 

granskade och godkända. I 16 av de inkluderade artiklarna framgick tydligt att studien var 

godkänd av en etisk kommitté, i en av artiklarna nämndes detta inte alls. Eftersom etiska 

ställningstagande ska ingå i all forskning (Vetenskapsrådet, 2010) finner författarna detta 

anmärkningsvärt. Eftersom artikeln ansågs relevant för föreliggande studies syfte, var 

utförligt och seriöst skriven, inkluderades den i studien.  

Författarna har, på grund av begränsningen av antal artiklar sett en utmaning att strukturera 

insatser och effekter på ett överskådligt och lättläst sätt. För att kunna beskriva insatser och 

dess effekter för att besvara vårt syfte, beslutades att använda tre logiska huvudteman med 

interventionstyp som utgångspunkt. Författarna anser att en systematisk litteraturstudie av 

större skala hade gett större tillförlitlighet och underlättat processen att få fram ett mer 

förankrat resultat med större spridning (Forsberg & Wengström, 2013). 

De inkluderade artiklarna innehar stor geografisk spridning, dock endast i industrialiserade 

länder. Författarna anser att det kan vara möjligt att generalisera det resultat som har 

framkommit, men då endast till västvärden. Enligt Forsberg och Wengström (2013) måste 

urvalet vara representativt för populationen för att vara generaliserbart och ha extern 

validitet. Därför kan underlaget med 17 artiklar i föreliggande studie anses för litet för att 

slutsatser är möjliga att överföras till en bredare population. 

 

Resultatdiskussion 

Längd på intervention 

Interventionsprogrammen i litteraturstudien varierade i längd från fyra veckor till fyra år. 

Författarna såg ingenting som tydde på att kortare interventioner gav sämre resultat vid 
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slutet av interventionen än de som pågick under en längre period. Däremot kan vi anta att 

de två studierna som pågick i mindre än sex veckor (de Veault et al., 2009; Long & 

Stevens, 2004) kan behöva förstärkning för att upprätthålla de positiva resultaten 

långsiktigt (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).  

I majoriteten av studier vi undersökt, gjordes interventionen i mellan 16 veckor och upp till 

ett år (Anderson et al., 2004; Bjelland et al., 2011; Carell et al., 2007; Graf et al, 2005; 

Harrison et al., 2006; Horne et al., 2004; James et al., 2007; Melin & Arvidsson Lenner, 

2009; Salmon et al., 2005; Thievel et al., 2011). Av dessa, pågick fyra studier under ett 

läsår (Anderson et al., 2004; Carell et al., 2007; Melin & Arvidsson Lenner, 2009; Salmon 

et al., 2005). Av resultaten ses att en kortare intervention med extra idrottslektioner, utan 

beteendemodifierande hälsoundervisning (Thievel et al., 2011), kan vara effektiv och ge 

positiva resultat gällande BMI och kondition. Så väl korta (Horne et al., 2004) som längre 

(James et al., 2007) interventioner gällande kostförändringar, visade positivt resultat såvida 

interventionen innehöll beteendeförändrande undervisning. Att effekten kan bli långvarig 

ses i artikeln av Laurence, Peterken och Burns (2007), som visade på signifikant positiva 

förändringar vad gäller kostvanor upp till två år efter interventionens slut. En slutsats kan 

vara att en intervention kan påverka barnens kostvanor i ett avgörande skede i livet där 

matvanor formas (Abrahamsson, 2008). Fem av studierna granskade effekterna långsiktigt 

(Foster et al., 2007; Greve & Andersen, 2012; Marcus et al., 2009; Sollerhed & Ejlertsson, 

2006; Utter et al., 2011) och man kan anta att längre interventioner befäster nya vanor 

(Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Oavsett längd på interventionen noterar författarna 

i föreliggande studie att den bör genomföras med största noggranhet vilket styrks av 

flertalet studier som beskriver planering och uppföljning av skolbaserade interventioner 

(Perez-Rodrigo et al., 2005; Boddy et al., 2012). 

 

Typ av intervention  

Ökad fysisk aktivitet 

Två av det fyra interventionsstudierna som handlade om att öka den fysiska aktiviteten 

(Sollerhed & Ejlersson, 2006; Thievel et al., 2011) innehöll uteslutande fysiska 

aktivitetsprogram. Båda studierna rapporterade signifikant positiva resultat. Små medel 

som i det här fallet, ökade idrottslektioner, kan gör skillnad på BMI. Ett inbromsande BMI 

(som ökar när barn växer) i både interventionsgrupp och kontrollgrupp visade att båda 

grupperna påverkades positivt av programmet. I studien av Thievel et al. (2011) visades 

signifikant föbättring av fettprocent och midjemått. Liknande resultat har nyligen 

bekräftats i en studie av Waling, Bäcklund, Lind & Larsson (2012) där ingen skillnad på 

BMI kunde mätas efter ett år men väl på andra mått vad gäller övervikt.  

För att motverka övervikt effektivt, måste mängden fysisk aktivitet per dag uppgå till 45-

60 minuter (FHI, 2012b). Yngre barn har en högre spontan aktivitetsnivå. Författarna 

Johnson och Berg (2006) kommer i sin kartläggning fram till att det är viktigare att 

schemalägga fysisk aktivitet för de äldre eleverna för att stimulera dem till fysisk aktivitet 

än för yngre. Vi ser en utmaning i att utforma en skolintervention som tar hänsyn till den 

enskilde elevens förmåga och behov. En känsla av sammanhang utifrån ett salutogent 

perspektiv (Antonovsky, 2004), kan sannolikt få eleverna att förstå, kunna hantera 

situationen och känna att deras deltagande i interventionen är meningsfullt. Författarna drar 

därför slutsatsen att det är viktigt att eleverna själva får vara delaktiga i att välja en form av 
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fysisk aktivitet som är rolig för att öka motivationen. I studien från Salmon et al. (2006) 

tog man fasta på detta och mätte även om barnen kände glädje av att röra på sig mer, vilket 

en stor andel gjorde. Författarna till föreliggande studie fann också att det fysiska 

aktivitetsprogram som studerades av Thievel et al. (2011) verkade effektivt i termer av 

kondition och syreupptagningsförmåga. Resultatet borde på sikt kunna förebygga övervikt 

hos barn, vilket styrks av en studie gjord av Graf et al. (2008). 

  

I de två återstående interventionerna med ökad fysisk aktivitet som mål användes lektioner 

inriktade mot att minska stillasittandet (Harrison et al., 2006; Salmon et al., 2005). I båda 

studierna ökade mängden fysisk aktivitet, men resultatet gällande stillasittande vanor var 

motsägelsefulla. Hälsoutbildning i läroplanen med specifika lektioner och 

beteendemodifierande tekniker visade därmed tydligt att det genom detta finns potential att 

öka den fysiska aktiviteten hos barn. Enbart beteendeterapi var däremot inte tillräckligt för 

att ha inverkan på mängden stillasittande på fritiden (Harrison et al., 2006), vilken även 

stöds av van Sluijs et al. (2005). Sannolikt måste hänsyn tas till barnens hemmiljö eftersom 

stillasittande vanor för hela familjen har en avsevärd inverkan på barnets livsstil (Gordon, 

2011) och kan bidra till övervikt och framtida hälsorisker (WHO, 2012c).  

 

Att påverka kostvanor 

 

Flertalet av artiklarna som handlar om att påverka kostvanor visade på positiva tecken mot 

en hälsosammare livsstil i någon form. Att hjälpa barn med övervikt handlar inte bara om 

att minska i vikt utan att må bättre som helhet. Den ökande tilltron till hälsosamt ätande 

som uppvisades i resultatet av interventionen som studeras av Long och Stevens (2004) är 

uppmuntrande. Författarna till föreliggande studie vill tro att tilltron kan fortsätta i vuxen 

ålder även om inte deltagarna i interventionen visade ett mer hälsosamt matbeteende just 

då. Eleverna fortsatte att använda internetspelen och författarna drar slutsatsen att en 

innovativ och barnanpassad metod som denna, är bra att använda i interventionsprogram 

för barn. Resonemanget speglas även i resultatet från de synnerligen målgruppsanpassade 

studierna av Horne et al. (2004) och Anderson et al. (2004), där tecknade figurer användes 

i en praktisk modell baserad på peer learning i syfte främja hälsosam kost. Grundtanken 

var att eleverna på ett såväl strukturerat som flexibelt sätt stimulerades till att utnyttja 

varandras resurser för att utveckla kunskap både teoretisk och praktiskt. Med tanke på att 

var tredje 10-18-åring i Sverige, tittar på TV tre timmar eller mer, en vanlig vardag 

(Statistiska Centralbyrån, 2005), utsätts de för reklam av livsmedel som innehåller mycket 

socker, salt och mättade fetter. Antal tv-timmar anser författarna kan vara signifikant för 

industriländer i stort och det kan därför ses som sannolikt att barnen påverkas att göra 

ohälsosamma kostval. Effekterna av studien från Horne et al. (2004) tyder på att barns 

entusiasm för videohjältar och deras strävan att efterlikna dessa, kan användas för att 

motverka att ohälsosamma kostval görs.  

Flera studier (Anderson et al., 2004; deVeault et al., 2009; Horne et al, 2004; Long & 

Stevens, 2004) visade att beteendeförändringar och tilltro till hälsosammare kostvanor är 

effektiva och avgörande för att förhindra och hjälpa barn med övervikt. En upprepad 

smakexponering var visserligen avgörande för matpreferenser men resultatet från studien 

från Andersons et al. (2004) visade tydligt att enbart presentera och erbjuda livsmedel till 

barn, i avsaknad av någon annan motiverande åtgärd, visade sig ineffektivt. I studien av 

Bjelland et al. (2011) sågs större beteende förändringar vad gäller kosten hos flickor än 

pojkar. Det resultatet tyder på att det även är viktigt att utforska potentiella positiva och 
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negativa effekter av kostinterventioner i undergrupper då pojkar och flickor tycks ta till sig 

interventioner på olika sätt. 

Studien av Fosters et al. (2007) visade på stora förbättringar av övervikten efter 

interventionen. Däremot syntes ingen effekt vad gällde de barn med kraftigast övervikt. 

Troligen behöver de mest överviktiga riktade interventioner mer än normalviktiga och 

måste fångas in tidigare i åldrar något som också stöds av Reilly et al. (2005). Resultatet i 

studien av Foster et al. (2007) visar också på vikten av att arbeta med prevention. Av 

barnen i kontrollgruppen, de utan intervention, blev så många som 15 procent överviktiga 

vid interventionstidens slut trots att de vid start hade varit normalviktiga.  

 

Kombinerade interventioner 

 

Fyra (Carrel et al., 2007; Graf et al., 2005; Marcus et al., 2009; Melin et al., 2009) av de 

sex studierna (Carrel et al., 2007; Graf et al., 2005; Greve et al., 2012; Marcus et al., 2009; 

Melin & Arvidsson Lenner, 2009; Utter et al., 2011) som innehöll en kombination av 

fysiska aktivitetsprogram, pedagogiska modeller runt hälsobeteende och kost & 

näringslära, erhöll positiva resultat.  

Författarna finner ingen övergripande förklaring till de positiva effekterna på BMI som ses 

i studien från Marcus et al.(2009) men resultatet kan vara en följd av kostförändringar i 

skolan och hemma då man lyckades skapa en skol- och fritidsmiljö helt utan tillgång till 

godis och söta drycker. En slutsats som dras eftersom det inte fanns någon skillnad i 

andelen fysisk aktivitet mellan grupperna. I den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 

2011 ställs krav på att skollunchen i Sverige inte bara ska vara kostnadsfri utan även 

näringsriktig (Svenska Livsmedelsverket, 2013) men söta drycker och sockrade livsmedel 

förekommer ofta i kafeterior och i mellanmål på fritids. I många andra länder ingår inte 

skollunch utan eleverna måste köpa egen mat på skolan eller ta med lunch hemifrån vilket 

författarna anser borde ställa högre krav på en intervention som vill förändra elevernas 

kosthållning. 

Att positiv förändring kan vara möjlig genom att engagera eleverna själva i designen av 

interventionen, ser Utter et al. (2011) som fullt möjligt. Interventionen som genomfördes 

visade dock inga signifikanta resultat trots ambitiösa och innovativa åtgärder i regi av 

studenterna själva. Författarna anser att det med största sannolikhet krävs mer stöd och 

engagemang från vuxna på skolan för att uppnå resultat (Utter et al., 2011). 

I den pilotstudie som gjordes 2009 av Melin och Arvidsson Lenner, sågs ingen signifikant 

skillnad på BMI före och efter interventionen. Även om interventionen inte lyckades 

minska BMI i interventionsgrupperna visade övriga resultat från interventionen att 

elevernas livsstil hade påverkats i positiv riktning. Författarna anser att en anledning till 

resultatet kan vara att barnen tar intryck och får sundare vanor efter att ha deltagit i 

programmet vilket överensstämmer med slutsatsen i en studie från 2008 (Meriaux, 

Hellström & Mårild).  

Det faktum att BMI ökade efter deltagande i studien av Greve et al.(2012) men endast 

signifikant hos de med normalt BMI, kan ses som en förbättring av hälsan relaterat till 

bättre näringsstatus. Hos växande barn, kan andelen fett minska och muskler öka utan en 

förändring i BMI uppstår. BMI tar alltså inte hänsyn till om det är fett eller muskler som 

väger och detta begränsar möjligheten att dra slutsatser om möjlig övervikt (Den nationella 

forskningsportalen, 2008). Resultatet visade även att elever med hög fettprocent minskade 

sin fettprocent då de deltog i Hälsoprogrammet och elever med dålig kondition förbättrade 
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sin kondition. Resultatet är viktigt för hälsan då ökad kondition påverkar 

ämnesomsättningen positivt (Folkhälsoguiden, 2012). Slutsatsen som författarna i 

föreliggande studie drar av forskningen från Greve et al. (2012) visar på att det är viktigt 

att mäta andra effekter av skolinterventioner än BMI. Fettprocent och konditionsförbättring 

kan visa signifikanta resultat där BMI förblir oförändrad.  

 

Betydelsen av föräldrars stöd och engagemang  

Insatser för att få stöd och engagemang från föräldrar, tas upp i flera av de studier 

författarna har analyserat (Anderson et al., 2004; Bjelland et al., 2011; deVault et al., 2009; 

Harrison et al., 2006; Horne et al., 2004; Marcus et al., 2009; Melin et al., 2009; Salmon et 

al., 2006) med blandat resultat. De flesta barn behöver delaktighet och stöd från sina 

föräldrar för att klara av att gå ner i vikt eller förebygga övervikt (Strandell, 2006). Av den 

anledningen anser författarna att det är nödvändigt att engagera hela familjen, något som 

även stöds av Boddy et al. (2012). Marcus et al. (2009) såg innan interventionen startade, 

ett mönster av mindre hälsosamt ätande bland familjer med lågutbildade föräldrar. Det 

stämmer med forskning som tyder på högre prevalens av övervikt hos barn i familjer med 

lägre utbildning (Sundblom et al. 2008). Resultatet visar att skillnaden i BMI mellan 

interventionsfamiljer och kontrollfamiljer, var mer uttalad i familjer med lågutbildade 

föräldrar efter intervention. Det kan tyda på att liknande interventioner kan påverka 

riskbeteende i högriskområden.   

Anderson et al.(2004) och Bjelland et al. (2011), använde sig av faktablad och nyhetsbrev 

för att nå elevernas familjer. Föräldrarnas medvetenhet om programmet var signifikant 

högre bland föräldrar till flickor medan pojkarnas föräldrar var mer nöjda med faktabladet. 

Att pojkars föräldrar uppskattar faktabladet mer än flickornas, stöds av tidigare studier om 

könsskillnader i kommunikation mellan föräldrar och barn (Wind et al., 2008). Flickor 

berättar mer om vardagslivet hemma än pojkar gör och pojkars föräldrar måste därför söka 

information från andra håll än från sina söner (Crouter, Bumpus, Davies & McHale, 2005).  

Författarna kan anta, att positiva hälsoförbättringar för hela familjen, är till hjälp för barn 

med övervikt. Skolan kan inte ensam ta på sig hela ansvaret för barns matvanor och fysiska 

aktivitetsnivå. Interventionsplanering och strategi bör alltså innefatta även familj och 

hemmiljö för att skapa en helhetssyn runt de åtgärder som görs (Strandell, 2006).  

 

Påverkan på barns insikt, självbild och självkänsla 

Risken för onormal syn på sin viktstatus som stöds av Carter och Buli (2008), tas upp av 

både Marcus et al. (2009) och Foster et al. (2005). Oro över att interventioner för att 

motverka övervikt kan öka kroppsfixering hos underviktiga bör tas på allvar. Ingen av 

dessa farhågor stöddes dock av resultat av interventionerna (Marcus et al., 2009; Foster et 

al., 2005). Författarna till föreliggande studie anser att anledningen var att syftet i studien 

gjord av Marcus et al., var att förebygga övervikt med betoning på att äta bra och röra sig 

mer snarare än viktkontroll. Inte heller DeVeult et al. (2009) kunde se ökad oro för 

övervikt eller försök att gå ner i vikt på ohälsosamt sätt. Även här var fokus på hälsosam 

kost och motion snarare än överviktsprevention.  

Stigmatisering av överviktiga barn är också en tänkbar anledning till oro. Interventioner 

bör därför utföras på ett diskret och genomtänkt sätt för att inte äventyra barnens integritet 
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och självkänsla. Övervikt hos barn kan medföra risk för stigmatisering och social 

diskriminering från jämnåriga och äldre i sin omgivning (Musher-Eisenman et al., 2004). 

 

Skolans kompetens – utbildning och samarbete 

Lärarnas insatser dominerar i interventionerna i denna studie. Något som förvånar 

författarna är att endast i två av de studier som granskats (Marcus et al., 2009; Melin et al., 

2009) har skolsköterskan en framträdande roll och används som en resurs i den 

pedagogiska hälsoundervisningen. I resultat visar uppföljningen med skolsköterskorna att 

de var olika nöjda med interventionen men att alla hade något positivt att säga. 

Skolsjuksköterskorna hade fått större självförtroende att fungera som rådgivare och vågade 

involvera föräldrarna vilket de upplevde som nödvändigt. Som skolsköterska, är att ge 

utbildning en del av den omvårdnad som tillhör yrkets proffession (Edberg & Wijk, 2010). 

Varje elev har rätt att erhålla den information som behövs för att kunna ta ansvar och göra 

val som gynnar hälsa och välbefinnande (Edberg & Wijk, 2010) och informationen ska 

vara individanpassad (SFS, 1982:763). För att kunna utföra detta fick skolsköterskorna i 

studien gjord av Melin och Arvidsson Lenner (2009), gå en kurs innehållande medicinska 

risker med övervikt och barns behov av fysisk aktivitet. Att skolsjuksköterskan inte har 

fördomar eller förutfattade meningar (ICN, 2007) kan ha en avgörande roll i mötet med 

den överviktiga eleven och dennes familj och kan ses i perspektiv av Benners (1989) 

omvårdnadsmodell. Huvudtes i teorin är att omsorg fungerar som fundamentet för allt 

mänskligt liv och därmed också för yrkesmässig omvårdnad. En människa finns i den 

kontext hon lever i och skapar och skapas av denna verklighet. Vilket är viktigt för 

skolsköterskan att ha i åtanke i det hälsopedagogiska arbetet. Författarna anser att 

förmågan att ”bry sig om” är förutsättningen för all omvårdnad och omsorg vilket även 

studerats av Johnsson och Ehnfors (2006). För att kunna möta och hjälpa barn med 

övervikt, måste skolsköterskan därför kunna skapa tillit och förtroende och möta dessa 

barn utan förutfattade meningar (Boyd et al., 2007).  

Barn lär sig utifrån den miljö de vistas i och genom att se hur vuxna uppför sig. Därför är 

det viktigt att hela skolans verksamhet utstrålar samma budskap om vad goda matvanor 

och fysisk aktivitet innebär för en hälsosam livstil. För att detta ska vara möjligt, krävs en 

satsning på både utbildning av personal och miljön för att det ska vara effektivt (SBU, 

2004). I skolan kan barnen, oavsett vilken sociekonomisk status de har, få kunskap om 

matvanor, fysisk aktivitet och hälsa (Strandell, 2006). 

Denna studie har visat att hälsobaserad lärarundervisning i skolan är en viktig del i det 

hälsofrämjande arbetet för att uppnå en ökad kostmedvetenhet och beteendeförändring hos 

barn och ungdomar (Anderson et al., 2004; Bjelland et al., 2011; Harrison et al., 2006;). I 

flertalet studier (Anderson et al., 2004; Bjelland et al., 2011; Foster et al., 2007; Harrison et 

al., 2006; Long & Stevens, 2004; Marcus et al., 2007; Salmon et al., 2005; Sollerhed & 

Ejlertsson, 2006) som analyserats, har personal på skolan fått varierande utbildning och 

stöd med positiv effekt. Författarna anser att en intervention får större genomslagskraft om 

skolans personal använder ett strukturerat arbetssätt; är konsekventa, följer 

interventionsplanen, samarbetar och motiverar eleverna på ett pedagogiskt sätt. 
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SLUTSATS 

Interventioner i skolan kan i positiv riktning påverka till ökad kostmedvetenhet, förändrat 

ätbeteende och ökad fysisk aktivitet. Denna studie visar att kortare interventioner med 

fysisk aktivitet kan göra skillnad på BMI och kondition kortsiktigt, även utan 

beteendeförändrande aktivitet. Interventioner runt mat kan göra positiv skillnad om 

beteendeförändrande lektioner blandas in. Enbart beteendeförändrande utbildning kan öka 

fysisk aktivitet men minskar i många fall inte stillasittande på fritiden. Interventioner bör 

innehålla andra mått än BMI då detta kan förbli oförändrat/kan öka hos barn även om vikt, 

kondition, fettmassa förbättras. Om interventionen är noggrant planerad, inblandad 

personal är utbildad och följer interventionsplanen, blir resultatet bättre. Om familjen är 

engagerade och ett stöd finns det större chans att effekterna från interventionen blir bra och 

långsiktiga. Mycket överviktiga barn behöver riktade interventioner och bör fångas upp 

tidigt. Skolsköterskan är i många fall är en outnyttjad resurs. 

 

Förslag till fortsatta studier 

Utifrån resultatet i föreliggande studie, som visar på ett stort antal typer av interventioner 

och olika resultat, anser författarna att det finns behov av fler och större systematiska 

litteraturöversikter. Större översikter skulle kunna vara en bra grund för planeringen av 

framtida insatser. 

Författarna anser också att det vore intressant, att på ett kvalitativt sätt undersöka barnens, 

föräldrars och skolpersonals upplevelser under en skolintervention.  

 

”Knowing is not enough; we must apply. 

   Willing is not enough; we must do.” 
 

-Goethe 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg. 

I 

Bilaga I  

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/ 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 
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Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  
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Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 
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Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 
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Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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Bilaga II 

Matris med redovisning av inkluderade artiklar i den litteraturbaserade studiens resultat.  
Modifierad matris, utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94), för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier.  

Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Anderson, A.S., 

Porteus, L.E.G., 

Foster, E., 

Higgins, C., 

Stead, M., 

Hetherington, 

M-A., & 

Adamson, A.J.  

2004 

Scotland 

 

 

 

The impact of 

school-based 

nutrition 

educational 

intervention on 

dieatary and 

cognitive and 

attitudinal 

variables relating 

to fruits and 

vegetables. 

Syftet var att 

bedöma de 

kognitiva 

effekterna och 

attitydförändring

-arna på en hel 

skola mot frukt, 

grönsaker och 

hälsosamt ätande 

efter en 

intervention. 

 Åldrarna 6-7 år + 10-11 år.  

 9 månaders intervention 

 Mätte kognitiva förändringar 

och attitydförändringar hos 

eleverna via intervjuer. 

Slumpmässig fördelning av de 4 

grupperna till 2 interventionsgrupper 

och 2 kontrollgrupper.  

Båda grupperna fick ökad mängd frukt 

och grönsaker i skolan. 

Interventionsgruppen fick dessutom 

avsmakningstillfällen, 

marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev till 

barn och föräldrar, lärarledda 

informationstillfällen. Barnen i i-

gruppen fick laga mat, se videos, 

sagoböcker, matdagböcker mm. 

Grafiska program togs fram till allt 

material med seriefigurer.  

n=293 

(158) 

resp. 

n=290 

(162) 

Resultat delades upp i två grupper: kognitiva förändringar och 

attitydförändring. 

 

Signifikanta förändringar konstaterades i i-gruppen: 

 

De smakade på fler sorter efter jämfört med innan interventionen 

inleddes, i k-gruppen var det konstant. Fruktintaget ökade och en liten 

ökning av grösaksintaget uppmättes  

 

En bättre förståelse för vad hälsa innebär och vad som räknas som 

hälsosam mat skapades. 

 

Barnen i i-gruppen rankade fler hälsosamma, lowfat och non-sugar  

alternativ som sina top-5-favoriter vid interventionens slut än k-

gruppen. 

 

 

RTC 
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Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bjelland, M., 

Bergh, I.H., 

Grydeland, M., 

Klepp, K.-I., 

Andersen, L.F., 

Anderssen, 

S.A., 

Ommundsen, 

Y., Lien, N. 

2011 

Norway 

Changes in 

adolescents intake 

of sugar sweetened 

beverages and 

sedentary 

behaviour: results 

at 8 month mid-

way assessment of 

the HEIA study – a 

comprehensive, 

multi-component 

school-based 

randomised trial. 

Utvärdera 

effekten av ett 

interventions-

program som 

inkluderar ett 

faktablad till 

föräldrar och en 

klassrums-

komponent 

angående 

begränsning av 

intag av söta 

drycker och 

skärmtid.  

Vidare att utreda 

om potentiella 

effekter och 

föräldradeltag-

ande varierar 

med barnens 

kön, viktstatus 

och utbildnings-

nivå på föräldrar. 

 11-åringar 

 8 månaders intervention.  

 Effekter mättes via 

själrapportering med 

internetformulär(eleverna). 

Föräldrar (n=349) bidrog med 

utvärdering via frågeformulär i 

pappersform. 

Klassrumsaktiveter innehöll 

elevmaterial, posters, frukt och 

grönsaksraster, aktivetetspauser under 

lektionerna och inspirations- 

undervisning för aktivare sysselsättning 

under lov och resan till/från skolan. 

Idrottslärarna inspirerades genom 

kursverksamhet.  

Självrapporterat intag av sockerhaltiga 

drycker samlades in från 11-åringarna 

för att bedöma mängd och hur ofta de 

drack läsk.Den tid eleverna spenderade 

på att titta på TV/DVD, dator-

/spelanvändning besvarades genom 

självklassificering mellan 0,5 – 5 

timmar/vecka. Uppgifter om 

medvetenhet om interventionen 

samlades in från föräldrarna.  

 

n=1580 

(115) 

resp. 

n=349 

(0) 

 

Resultatet visar att tid spenderad på TV/DVD, dator-/spelanvändning 

och intaget av sockerhaltiga drycker under helgdagar, var signifikant 

lägre bland flickor i interventionsgruppen jämfört med flickorna 

kontrollgruppen. Skillnad på viktstatus spelade inte in i dessa resultat. 

Hos pojkar sågs inga signifikanta effekter av interventionen, men 

däremot kunde måttliga effekter konstateras vad gällde skillnad på 

vikstatus.  

Föräldrarnas medvetenhet om interventionen var signifikant högre bland 

föräldrar till flickor, medan föräldrarna till pojkarna var mer nöjda med 

faktabladen. 

 

RCT 

I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg. 

IV 

 

Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Carrel, A., 

Randall, R., 

Peterson, S., 

Eikhoff, J., & 

Allen, D.B.  

2007. 

USA 

 

School-Based 

Fitness Change 

Are Lost During 

the Summer 

Vacation. 

 

 

Fastställa de 

förändringar som 

sker i andelen 

fettprocent, 

syreupptagnings-

förmåga och 

insulinnivåer 

under ett 3 

månaders 

sommaruppehåll 

hos överviktiga 

barn inskrivna i 

ett skolbaserat 

träningsprogram. 

 11-12 åringar (överviktiga) 

valdes slumpmässig ut till två 

grupper. 

 1 år lång intervention. 

 I början och slutet av skolåret, 

mättes fasteglukos, fettprocent 

och maximal syreförbrukning 

på löpband  

Interventionsgruppen (i) som fick 

livsstilsfokuserade idrottslektioner, 

kontrollgruppen (k) fick vanliga 

idrottslektioner (2 lektioner á 45 

min/vecka). 

Livsstilsfokuserade idrottslektioner 

innebar 5 lektioner á 45 min/vecka där 

lektionerna var upplagda för att göra 

träning och bra mat roligt, skapa mål 

möjliga att nå och maximera mängd 

fysisk aktivitet så mycket som möjligt.    

 

n=17 

(0) 

Mätningarna som gjordes efter sommaruppehållet jämfört med de i 

slutet på terminen visade på en signifikant ökning av fettprocenten med 

1,3%, en signifikant minskning av syreupptagningsförmågan med 9,5% 

och ökning av insulinnivåerna. 

. 

 

RTC 

 II 

DeVault, N., 

Kennedy, T., 

Hermann, J., 

Mwavita, M., 

Rask, P., 

Jaworsky, A. 

2009 

USA 

It´s All About 

Kids: Preventing 

Overweight in 

Elementary School 

Children in Tulsa, 

OK 

Utvärdera 

effekten av ”It´s 

all about kids”  

nutrition-

komponent vad 

gäller kunskap, 

attityder och 

beteende 

relaterat till 

nutrition. 

 6-11 åringar. 

 6 veckor lång intervention. 

 Effekternaav kunskap, attityder 

och beteende vad gäller 

nutrition, mättes med hjälp av 

frågeformulär. 

Interventionen bestod av 30-minuters-

lektioner, 1ggn/vecka under 6 veckor 

med följande teman: ”Nödvändiga 

livsmedel”, ”Ge mig färger som jazzar”, 

”Tänk på vad du dricker”, Bröd, Frukost 

och ”Snack attack”. 

För-, efter- , och uppföljningmätningar 

n=140 

(68) 

Eleverna från i-grupperna visade signifikanta förbättringar vad gäller 

kunskaper om vilken mat som innehöll mycket fett. 

Beteende angående matval förbättrades signifikant i samma grupp (i).  

Självrapporterad konsumtion av mättat fett och natrium minskat 

signifikant i både i-och k-gruppen.  

Interventionen ledde inte till ökad oro för övervikt eller ökade försök att 

gå ner i vikt på ett icke hälsosamt sätt.  

Hälften av eleverna ansåg att deras kroppsstorlek dög, den andra halvan 

var oroliga över att vara alltför överviktig både vid för- och 

eftermätningar 

Andelen elever som rapporterade att de hoppat över en måltid 

RCT 

II 
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Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

utfördes i samband med interventionen. minskade. 

Andelen eleversom rapporterat att de inte åt på en hel dag för att gå ner i 

vikt minskade. 

Foster, G.D., 

Sherman, S., 

Borradaile, 

K:E., Grundy, 

K.M., Vander 

Veru, S.S., 

Nachmani J., 

Karpyn, A., 

Kumanyika, S., 

Shults, J. 

2007 

USA 

A policy-based 

school intervention 

to prevent 

overweight and 

obesity 

Undersöka 

effekterna av en 

multicomponent 

skolnutritions- 

intervention för 

att förebygga 

övervikt hos 

barn i årskurs 4-

6, 10-12 år. 

 10-12 år 

 2-års intervention. 

 Effekter mättes i BMI-

mätningar och 

självrapportering av intag av 

energi, fett, frukt och grönt. 

Nutritionsinterventionen innehöll olika 

komponenter såsom:  

-utvärdering av skolans 

”hälsoindex” (matsituation,chans t 

rörelse, plan till att förändra)  

-utbildning av personal – rörelse 

och nutrition 

-utbildning till eleverna rörande 

sambandet mellan mat, rörelse och 

beteende 

-maten som såldes och serverades 

ändrades till att följa standarden 

från ”Dietary Guidelines for 

Americans” 

-olika motiverande projekt att göra 

rätt val iscensattes och föräldrarna 

involverades på flera sätt. 

Det primära var att mäta andelen 

överviktiga innan och efter 

interventionen. 

n=1349 

(500) 

Huvudsakliga resultatet visade att signifikant färre barn i interventions- 

skolorna (7,5%) än i kontroll skolorna (14,9%) var överviktiga efter 2 

år., dvs en 50% skillnad i incidens.  

Interventionsstudien visade också positiva effekter vad gäller 

prevalensen. I interventionsskolorna hade övervikten minskat med 

10,3% jmfr med en ökning på 25,9% i kontrollskolorna. 

Liknande resulat vad gäller självrapportering av energi-, fett, frukt- och 

gröntintag rapporterades från både i- och k-gruppen. 

 

RCT 

I 
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Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Graf, C., Rost, 

S.V., Koch, B., 

Heinen, S., 

Falkowski, G., 

Dordel, S., 

Bjarnason,-

Wehrens, B., 

Narayanswami, 

S., Brockmeier, 

K., Christ, H., & 

Predel, H-G. 

2005 

Germany 

Data from the StEP 

TWO program 

showing the effect 

on blood pressure 

and different 

parameters for 

obesity in 

overweight and 

obese primary 

school children. 

 

Undersöka 

sambandet 

mellan blodtryck 

och olika 

parametrar för 

övervikt, såsom 

BMI, 

kroppskompos-

ition, blodtryck, 

midje- och 

höftmått och 

förhållandet 

mellan 

midjemått och 

höftmått efter 

interventions- 

programmet 

StEP TWO. 

 

 7-9 åringar 

 1 årig intervention 

 Effekterna mättes i BMI, 

blodtryck, midje- och höftmått, 

förhållandet mellan midjemått 

och höftmått 

StEP TWO är ett skolprogram som 

innehåller extra gymnastiklektioner, 

hälsosam mat och hälsoundervisning för 

överviktiga barn/föräldrar i årskurs 1–4, 

7-9 år.  

 

n=276 

(86) 

 

Efter 9 månaders intervention, hade de 121 som valts ut för 

interventionsgruppen (StEP TWO) en ökning av BMI som var mindre 

än den  i kontrollgruppen.  

Det systoliska blodtryck minskade hos interventionsgruppen och stod 

still i kontrollgruppen. Diastoliskt tryck minskade inte lika mycket och 

var ett icke signifikant mätvärde.  

Inga signifikanta förändringar uppmättes på de andra parametrarna (se 

syftet) i mätning före/efter intervention. 

RCT 

I 

 

Greve, J., 

Andersen, L. B. 

2012 

Denmark 

Enlightenment and 

measurement – a 

way to improve 

health among high 

school students. 

Mäta effekten av 

deltagandet i 

hälsoprogram-

met som kallas 

”Hälsoprofiler” 

(HP), som 

innehåller 

mätningar och 

ökandet av 

elevernas 

kunskap i ett 

antal 

hälsorelaterade 

parametrar. 

 16-19 åringar - tredjeårs elever 

på gymnasiet. 

 3-årig intervention. 

 Effekterna mättes via 

självrapportering via internet. 

Eleverna fick själva lägga in 

vikt, längd, vilopuls, blodtryck, 

fettprocent, konditionsnivå. 

Psykosociala situationen 

mättes med ett frågeformulär 

även det via internet. 

Eleverna mättes på ett antal 

hälsoparametrar som de själva fick fylla 

i på nätet (bl.a, längd, vikt, vilopuls, 

blodtryck, fettprocent, konditionsnivå). 

n= 223 

(0) 

Om man deltog i hälsoprogrammet konstateras att BMI ökade hos 

studenterna med BMI nivåer inom gränsen 25-75 percentilen och 85-95 

percentilen, men ökningen var inte signifikant. 

Eleverna i den 85e percentilen minskade signifikant sin fettprocent, men 

endast i det intervallet. 

Signifikant förbättring av konditionen visades för elever (25-75 

percentilen), dock ingen förbättring för de med sämst respektive bäst 

kondition. 

Programmet visade också att den psykosociala situationen förbättrades 

om man såg till snittet i gruppen. 
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Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Mätvärdena låg sedan till grund för en 

personlig hälsoprofil som eleverna 

själva sedan anonymt kunde jämföra 

med de andra deltagarna. 

Hälsoprofilerna var sedan utgångspunkt 

för lärarleddutbildning på skoltid i hur 

eleverna kunde förbättra sin hälsa. 

Inkluderat i hälsoprofilen var även ett 

frågeformulär angående elevernas 

psykosociala situation; hur ofta känner 

du dig trött? Är du nöjd med livet, din 

kropp? Resultatet av formuläret 

graderades med siffror. 

 

Harrison, M., 

Burns, C.F., 

McGuiness, 

Heslin, J., & 

Murphy, N.M.  

2006 

Ireland 

 

 

 

 

 

Influence of a 

health education 

intervention on 

physical activity 

and screen time in 

primary school 

children: “Switch 

off – Get Active”.  

Bedöma effekten 

av ”Switch Off- 

Get Active”, en 

16-veckors 

intervention med  

hälsoupplysning 

för att öka fysisk 

aktivitet och 

minska skärmtid 

och BMI hos 

lågstadiebarn. 

Ett sekundärt 

mål var att 

jämföra BMI hos 

barn med hög 

och låg skärmtid.  

 9-11 åringar 

 16 veckor intervention. 

 Effekten mättes via 

självrapportering från elever 

och föräldrar. 

Lärarna fick innan intervention en 3 

timmars briefing. Lektionsmaterial med 

målsättningarna för projektet samt 

elevdagböcker för att dokumentera 

aktivitets/skärmtid delades ut.  

Eleverna fick 10 lektioner i hälsa där de 

fick reflektera om hur de spenderade sin 

fritid och komma upp med förslag om 

vad de skulle kunna göra förutom 

data/TV.  

Beteendemodifierade tekniker där mål 

om en ’kväll utan TV’ sattes upp och ett 

aktivitetspoängsystem startades. Fylla i 

dagböckerna blev hemläxa och de fick 

öva på att prioritera vilka program de 

n=312 

(28) 

Självrapporterande resultaten visade på att enkla 

beteendeförändringstekniker effektivt kan öka den fysiska aktiviteten 

och self-efficacy vad gäller ökad fysisk aktiviet. 

 

Däremot rapporterades ingen minskning av den tid barnen satt framför 

TV/Data eller minskning av BMI. 
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Författare,  

år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

skulle se på TV. 

Fokus på lektionerna var att öka fysisk 

aktivitet och inkluderade också ett 

försök att återuppliva traditionella 

lekplatserna. 

Varje skola besöktes varannan vecka av 

forskarna för att ge stöd till lärarna och  

kontrollera compliance.  

Föräldrarna uppmanades skriftligt att 

uppmuntra sina barn att stänga av/vara 

aktiva och verifiera genom att signera 

dagböckerna.  

 

Horne, P., 

Tapper, K., 

Lowe, C.F., 

Hardman, C.A., 

Jackson, M.C., 

& Woolner, J. 

2004 

United 

Kingdom 

Increasing 

childrens fruit and 

vegetable 

consumption: a 

peer-modelling and 

rewards-based 

intervention. 

 

Utvärdera en 

intervention 

designad för att 

öka barns 

konsumtion av 

frukt och 

grönsaker med 

hjälp av ett peer-

modelling(lära 

sig genom att se) 

och ett 

belönings-

system. 

 Åldrarna 5- 11 år 

 5 månaders intervention då 

barn i två skolor jämfördes.  

 Effekterna mättes genom 

oberoende observatörer i 

skolan samt via intervjuer av 

föräldrarna. 

Eleverna fick frukt och grönsaker till 

lunch i bägge skolorna. Men  i 

interventionsskolan fick barnen se 

videoäventyr med de heroiska hjältarna 

”Food Dudes”som älskar att äta frukt 

och grönsaker och slåss mot ”Junk 

Punks”. Barnen fick också ”home 

packs”, material och frukt med sig hem 

med material till föräldrarna och barnen 

för att uppmuntra frukt och 

grönsaksätning hemma varje dag. 

Belöningen när man ätit bra var  Food 

Dudes-pennskrin, pennor, diplom och 

stickers som barnen fick.  

n=749 

(0) 

Konsumtionen av frukt och grönt gick upp ordentligt i interventions- 

skolan jämfört med kontrollskolan. Speciellt stora skillnader uppmättes 

hos dem som från början ätit mycket lite frukt och grönt. Även ökning 

av konsumtion utanför skolan registrerades. 
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(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

James, J., 

Thomas, P., & 

Kerr, D.   

2007 

United 

Kingdom 

  

 

 

 

Preventing 

childhood obesity: 

two year follow-up 

results from the 

Christchurch 

obesity prevention 

program in schools 

(CHOPPS) 

Att bedöma de 

långsiktiga 

effekterna 3 år 

efter en 1 år lång 

skol-

intervervention 

för att förebygga 

övervikt.  

 

 

 

 Åldrarna 7-11 år. 

 1 årig intervention med 3-års 

uppföljning. 

 Resultatet bedömdes på 

mätningar som gjordes på vikt, 

längd, midjemått samt BMI. 

Interventionen genomfördes under ett 

skolår och bestod av 4 block av 

undervisning med fokus på att ha en mer 

hälsosam livstil genom att minska intag 

av läsk –”ditch the fizz”. 

 

n=511 

(77) 

 

 

Resultatet av interventionen visade på en icke signifikant minskning av 

läskkonsumtionen men en signifikant minskning av proportionen 

överviktiga barn i intervetionsgruppen och kontrollgruppen.  

 

Två år senare, var skillnaden inte längre signifikant och antalet 

överviktiga barn hade ökat i bägge grupperna även om prevalensen var 

högre i kontrollgruppen.  

 

Efter tre år var skillnaden i prevalens borta. 

RCT 

I 

Long, D. J., & 

Stevens, K.T. 

2004 

USA 

 

 

 

 

Using Technology 

to Promote Self-

Efficacy for 

Healthy Eating in 

Adolescents 

Mäta effekten av 

en klassrum- och 

internetbaserad 

pedagogisk 

intervention 

tänkt att öka 

self-efficacy vad 

gäller sunda 

kostvanor samt 

att undersöka 

ätbeteende hos 

ungdomar i 

förhållandet till 

de teoretiska 

begreppen i en 

hypotesmodell.  

 Åldrarna 12-16 år. 

 1 månaders intervention 

 För att bedöma effekten mätte 

man skillnaden mellan 

grupperna vad det gällde Self-

Efficacy för hälsosamt ätande, 

kunskap om lägre fettinnehåll i 

maten, matval samt frukt och 

grönsakskonsumtion. 

Interventionen bestod av 5 timmars 

webbaserad information, 10 timmars 

klassrumsundervisning under 1 månad. 

Tanken var en ”gaming approach” till 

hälsoundervisningen. Informationen 

lades upp liknande ett spel.  

Lektionerna var aktivitetsbaserade och 

designade för att ge studenterna kunskap 

och nya attityder för att skapa ett nytt 

ätbeteende. 

Deltagarna fick också svara på sex 

frågeformulär.  

Eleverna i interventionsgruppen hade 

n=121 

(0) 

Resultat mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen visade på 

högre self-efficacy vad gäller alla poster (frukt och grönt,  

lägre fetthalt i mat, matval och fettkonsumtion). 
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Resultat Typ 

Kvalitet 

datorer, kontrollgruppen hade det inte 

inte.  

 

Marcus, C., 

Nyberg, G., 

Nordenfelt A., 

Karpmyr M., 

Kowalski J., & 

Ekelund U.  

2009 

Sweden 

A 4-year, cluster-

randomized, 

controlled 

childhood obesity 

prevention study: 

STOPP. 

Mäta 

effektiviteten av 

en skolbaserad 

intervention för 

att minska 

prevalensen av 

övervikt hos 6-

10-åriga barn. 

 Åldrarna 6-10 år. 

 4-årig intervention 

 Effektiviteten bedömdes 

genom mätningar av BMI 

(övervikt), stegräknare(fysisk 

aktivitet) och 

frågeformulär(matvanor). 

Mjölkprodukter med låg fetthalt 

respektive fullkornsbröd introducerades 

i kosten och allt godis och sötade 

drycker uteslöts ur 

interventionsgruppen.  

Föräldrar och lärare uppmuntrades i att 

utesluta sött till födelsedagar och 

utflykter.  

I interventionen ingick även brev till 

föräldrar och skolpersonal för att lyfta 

projektet.   

Fysisk aktivitet ökades med 30 minuter 

per dag under skoltid och dataspelande 

på skoltid maximerades till 30 min per 

dag.  

 

n=3135 

(297) 

Interventionsgruppen kunde minska prevalensen av övervikt hos barn i 

6 till 10-årsåldern och kunde ibland även påverka ätbeteendet hemma.  

Prevalensen av övervikt minskade med 3,2 % i interventionsskolorna 

jämfört med en ökning på 2,8 % i kontrollskolorna.  

En större andel av de överviktiga barnen nådde dessutom normalstatus 

efter 4-års perioden (i -14 % respektive k- 7,5 %) i interventions-

gruppen.  

Andelen fysisk aktivitet skiljde sig inte mellan grupperna.  

I familjer vars barn hade deltagit i interventionsgruppen kunde man en 

förbättring av kostvanorna i slutet av interventionen.  

 

 

RCT 

I 

Melin, A., 

Arvidsson 

Lenner, R. 

2009 

Sweden 

Prevention of 

further weight gain 

in overweight 

school children, a 

pilot study 

Testa, beskriva 

och utvärdera 

behandlings-

metod som syftar 

till att hindra 

ytterligare 

viktökning hos 

överviktiga barn 

 7-åringar. 

 1 års intervention med 

uppföljning efter ytterligare 1 

år. 

 Resultatet togs fram med hjälp 

av intervjuer av barn, föräldrar 

och skolsjuksköterskor. BMI 

mättes också. Det man tittade 

Barn/fam. 

n=20 

(0) 

Skolssk 

n=15  

(0) 

Kosten: medelintaget av sötade juicer minskade m 40%. 10 barn 

minskade sina portioner i skolan, 4 barn i hemmet. Mjölkdrickandet 

minskade m hälften. 

Fysisk aktivitet: 8 barn hade minskat sina stillasittande aktiviteter (TV 

och dataspel) och 4 hade ökat andelaen fysisk aktivitet.  

Välbefinnande: Här var det relativt oförändrat. Resultat vad gäller mått: 

BMI visade inte på någon sigifikant skillnad före och efter 

K och P 

I 
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år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

och ta reda på 

erfarenheter hos 

föräldrar till 

barnen och 

skolsjuksköter-

skorna som var 

delaktiga i 

projektet. 

på var förändringar i 

välbefinnande, BMI och 

erfarenheter från föräldrar och 

skolssk. 

1043 st 7-åringar ifrån 32 skolor i 

Sverige screenades på vikt och längd 

och iso- BMI räknades ut. 

Av dessa var 10% överviktiga och fick 

inbjudan till att delta i interventionen 

utfärdad av skolhälsovården. 

Inbjudan innehöll råd och information 

från dietist om övervikt hos barn och 

dess konsekvenser senare i livet och 

beskrev interventionen med månatliga 

uppföljningar varje månad..  

20 familjer anmälde sig och  

intervjuades därefter med hjälp av ett 

frågeformulär vid start och fick i 

samband med detta även enkla råd  vad 

gäller kost och livsstil. 

Till interventionen valdes även 15 

skolsjuksköterskor ut och fick gå en 

kurs om övervikt och dess risker. 

Sjukgymnast lärde ut vikten av fysisk 

aktivitet, dietist om att skriva anamnes 

och ge lätta råd om kosten.  

En Psykolog och dietist  lärde ut hur 

man kan skapa rätt miljö för samtal om 

övervikt med barnen och deras 

föräldrar.  

Det var sedan dietisten som intervjuade 

barnen och deras föräldrargenomatt 

använda ett frågeformulär bestående av 

3 delar: 1. Kostråd, 2. Fysiks aktivitet 

och 3. Frågor om välbefinnande.  

 interventionen. Av de barn som minskade sitt BMI, var de som hade 

följt råden bäst klart överreprenterade. Däremot syntes inget liknande 

samband vad gäller antalet besök hos skolsjukskötersan. 

Skolsjuksköterskorna: De var olika nöjda med interventionen, men alla 

hade något positivt att säga. De hade fått större själförtroende att 

fungera som hälsorådgivare och vågade involveraföräldrarna vilket de 

upplever som en nödvändighet.  

Föräldrar: Här var också reaktionerna blandade. Vissa upplevde att 

barnen blev fixerade och kände sig tjocka och fula  och andra upplevde 

positiva häloförbättringar i hela familjen. 
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Resultat Typ 

Kvalitet 

Man ville få fram information om 

matval måltidsplanering m.m. Se hur 

livstilen såg ut vad gäller 

stillasittande/rörelse och hur barnen 

mådde, hur det gick i skolan och om det 

gillade sig själva..  

Vikten mättes av skolssk vid start och 

varje månad i ett års tid plus att en 

uppföljning efter ytterligaer ett år.   

Vid 1-årsuppföljningen upprepades 

frågeformuläret och viktmätning. 

 

Salmon, J.O., 

Ball, K., 

Crawford, D., 

Booth, M., 

Telford, A., 

Hume, C., 

Jolley, D., & 

Worsley, A. 

2005 

Australien 

 

 

 

Reducing 

sedentary 

behaviour and 

increasing physical 

activity among 10-

year-old children: 

overview and 

process evaluation 

of the ‘Switch-Play 

intervention. 

Beskriva en 

intervention  

som utvecklats 

för att förhindra 

ohälsosam 

viktökning hos 

10-åringar och 

att rapportera 

resultaten av 

processut-

värderingen. 

 10 åringar. 

 9 månaders intervention – ett 

läsår. 

 Resultatet mättes med hjälp av 

stegräknare och 

självrapporterings instrument. 

Elever från 4 skolor var slumpmässigt 

utvalda i 4 grupper: 

1. Beetendeförändringsgrupp 

(deltog i 19 lektioner som 

uppmuntrade till minskad 

tv/data tid och identifierade 

alternativa aktiviteter. 

2. Motorisk-färdighetsgruppen 

(19 lektioner som fokuserade 

på 6 förmågor. Springa, kasta, 

jaga varandra, hoppa, sparka.) 

3. Kombinerad 1+2. 

4. Kontrollgrupp (vanliga 

lektioner). 

Interventionsprogrammet innehöll också 

hemläxor som exempel att välja ut ett 

n=293 

(104) 

De flesta barnen i det olika interventionsgrupperna gillade 

interventionen och fler än hälften sa sig halverat sin TV-tid. 

 

Mindre än hälften sa sig dock ha ökat fysiskt  aktivitet. 

 

Föräldrarna rapporterade också att de hört talas om programmet, tyckte 

att deras barn blivit mer aktivt och att deras barn gillat det.   

 

Detaljerade resultat vad det gäller BMI, skillnader mellan 

de olika grupperna presenterades inte i den här rapporten vilket inte 

heller är syftet. 

RCT 

I 
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Titel Syfte Metod Deltagare

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Tv-program per vecka.  

Sollerhed, A.-

C., Ejlertsson, 

G. 

2006 

Sweden 

Physical benefits 

of expanded 

physical education 

in primary school: 

findings from a 3-

year intervention 

study in Sweden 

Undersöka om 

skolbaserade 

program med 

utökade 

idrottslektioner 

var effektiva i att 

öka barns fysiska 

kapacitet och 

förhindra 

omåttlig/ 

excessive 

viktökning hos 

barn. 

 6-9 års ålder (vid första 

mätningarna), 9-12 (vid 

uppföljning).  

 3-årig intervention. 

 Effekter mättes via ett fysiskt 

index som räknades fram samt 

mätninga av BMI. 

Grundmätningar i 11 olika fysiska tester 

genomfördes i båda skolorna och 

räknades om till ett fysiskt index. 

Interventionen bestod i att öka antalet 

idrottslektioner från 1-2st/vecka till 4 st 

40 min lektioner/vecka.  

I interventionen ingick även frivillig 

extralektion för överviktiga och en 

timmes utomhusaktivitet med 

klassläraren den dagen de inte hade 

idrott. 

n=132 

(1) 

Signifikant förbättring av det fysiska indexet kunde ses mellan de två 

skolorna i alla tester utom styrka.  

BMI var signifikant bättre in interventionsskolan, både hos pojkar och 

hos flickor.  

  

CCT 

I 

Thivel, D., 

Isacco, L., 

Lazaar, N., 

Aucouturier, J., 

Ratel, S., Doré 

E., Meyer, M., 

Duché, P. 

2011 

France 

Effect of a 6-

month school-

based physical 

activity program 

on body 

composition and 

physical fitness in 

lean and obese 

schoolchildren. 

Mäta effekten av 

ett 6-månaders 

fysisk aktivitets-

program, vad 

gäller kropps-

komposition och 

fysisk kondition 

hos lågstadie-

elever. 

 Åldrarna 6-10 år. 

 6-månaders intervention. 

 Effekten mättes genom BMI, 

fettprocent, midjemått, 

underhudsfett(kroppskompositi

on), syreupptagningsförmåga  

samt mjölksyrebelastning 

(fysisk kondition) 

Interventionen som går ut på att dubbla 

antalet gymnastiklektioner i veckan, 

från 120 min till 240 min. 

n=457 

(0) 

Av de som inte räknades som överviktiga var det signifikant förbättring 

i vikt och BMI före och efter interventionen i både i-gruppen och k-

gruppen.  

Fettfri massa, midjemått och underhudsfett visade endast signifikant 

skillnad i interventionsgruppen.  

Hos de överviktiga var vikten signifikant högre i båda grupperna medan 

BMI hade minskat enbart i i-gruppen.  

Resultaten visar också att hos i-gruppen med icke överviktiga visade på 

förbättrad syreupptagningsförmåga och mjölksyrebelastning där k-

gruppen inte visade någon förbättring alls.  

Hos de överviktiga hade alla i i-gruppen förbättrade resultat och k-

gruppen visade inte lika stor förändring. 

 

RCT 

I 
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Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Utter, J., 

Scragg, R., 

Robinson, E., 

Warbrick, J., 

Faeamani, G., 

Foroughian, S., 

Dewes, O., 

Moodie, M., 

Swinburn, B.A. 

2011 

New Zealand  

Evaluation of the 

Living 4 Life 

project: a youth-

led, school-based 

obesity prevention 

study. 

Beskriva 

utvärderingen av 

en 3 år lång 

intervention för 

att förbättra 

näringsintaget 

och öka fysisk 

aktivitet samt 

minska 

prevalensen av  

 9-13 åringar. 

 3-årig intervention. 

 Effekterna mättes genom 

föränding av BMI, fettprocent, 

livskvalité (via beprövade 

utvärderingsverktyg)  och 

beteendeförändringar (via 

självrapportering) 

Interventionsaktiviteterna designades 

och implementerades av Student Health 

Councils (motsvararande skolhälsan – 

ledd av studenterna själva/youth led 

schoolbased intervetntion)inom varje 

skola.  

Interventionen strävade efter att skapa 

meningsfullt deltagande i olika 

aktiviteter som t.ex. frukostklubb (med 

fysisk aktivitet), lunchaktiviteter, 

skolprojekt för att designa om 

lunchmatsalen, installera nya 

dricksvattenfontäner m.m. 

  

n= 1634 

(22) 

Inga signifikanta resultat kom fram ur denna intervention, vare sig på 

BMI, fettprocent, livskvalité eller beteendeförändringar (minskat TV-

tittande, läskdrickande m.m.).  
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