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Sammanfattning 
 

 

Statistik över barn som är överviktiga visar alarmerande resultat i stora delar 
av världen. Övervikt kan medföra allvarliga konsekvenser som exempelvis 
hjärt- och kärlsjukdomar. Forskning visar att ärftliga, sociala, 
beteendemässiga och kulturella faktorer kan bidra till utvecklingen av 
övervikt. På grund av den växande övervikts- och fetmaepidemin hos barn 
och ungdomar är det av stor vikt att ta reda på hur övervikt och fetma kan 
förebyggas. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa primära och 
sekundära preventioner mot övervikt/fetma hos barn och ungdomar. 
Resultatet av litteraturstudien visade att prevention genom 
undervisning/rådgivning, kost och motion kan vara användbara i 
preventionsarbetet mot övervikt hos barn och ungdomar. Generellt ökade 
kunskapen om kosthållning och vikten av fysisk aktivitet hos barn och 
ungdomar. Däremot gav preventionerna inte alltid resultat. 
Föräldramedverkan var knapphändig i de artiklar som resultatet bygger på. 
En av barriärerna med prevention av övervikt hos barn och ungdomar kan 
vara brist på motivation, involvering och förnekelse hos föräldrarna. Fortsatt 
forskning bör inrikta sig på interventioner med mer föräldrainvolvering.  
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Abstract 
 

 

Statistics regarding children, who are overweight, shows alarming results in 
many parts of the world. Overweight may cause serious consequences, as 
for instance heart- and vascular diseases. Research is pointing out that 
hereditary, social, behavioural and cultural facts may promote developing 
overweight and it is of great importance to find out how to prevent 
overweight and obesity in children and adolescents. The purpose of the 
literature study was to compile primary and secondary preventions against 
overweight/obesity in children and adolescents. The result showed that 
prevention through education, recommendations, healthy eating and exercise 
may be usable in the work to prevent overweight among children and 
adolescents. Generally the knowledge increased regarding diet and the 
importance of physical activity among children and adolescents. On the 
other side the preventions were not always successful. From the articles, 
upon which the result is building, it is clear that there was a slight parent 
cooperation. One of the difficulties in the work to prevent overweight 
among children, is that the parents shows lack of motivation and 
involvement and furthermore denial of the problem. Continued research 
should concentrate upon intervention with increased involvements from the 
parents.    
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BAKGRUND 
Statistik över barn som är överviktiga visar alarmerande resultat i stora delar av 

världen, framförallt i USA och Europa är problemet utbrett. Mer än hälften av de 

barn som är överviktiga blir överviktiga som vuxna (Holm et al., 2001). Förr lekte 

barn utomhus, spelade fotboll, hoppade rep, cyklade och lekte tafatt. Idag finns 

datorer, tv-spel och videofilmer som gör att det går att leka många timmar utan att 

röra sig (Janson & Danielsson, 2003). I Sverige har 18 % av barn i åldrarna 7-11 

år övervikt eller fetma. Totalt undersökte studien 6700 barn och av dessa var det 

cirka 1200 (18 %) som hade övervikt eller fetma (Lobstein & Frelut, 2003). En 

annan svensk studie visar att pojkar som var 12 år hade 12,3 % övervikt och 7,9 % 

hade fetma. Flickor i samma ålder hade 6,8 % övervikt och 5,1 % fetma (Berg, 

Simonsson, Brantefors & Ringqvist, 2001). Internationellt beräknas fetma och 

dess risksjukdomar att stå för ungefär två procent av utgifterna inom hälso- och 

sjukvård. I Sverige blir det en årlig kostnad på runt tre miljarder kronor (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2003). På grund av den växande 

fetma- och överviktsepidemin hos barn och ungdomar är kunskap om hur övervikt 

och fetma kan förebyggas viktig för sjuksköterskor.  

 

Förr i tiden sågs övervikt som ett tecken på rikedom och välmående men numera 

ses övervikt som en hälsorisk (Pellmer & Wrammer, 2001). Övervikt kan medföra 

allvarliga konsekvenser som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, 

förslitningssjukdomar, typ 2 diabetes, kroniska ledinflammationer samt gallsten 

(Almås, 2002; SBU, 2002; SBU, 2003). Övervikt kan i vissa fall leda till sänkt 

livskvalitet och psykologiskt lidande så som depression och dåligt självförtroende, 

samt social isolering t ex genom mobbing i skolan (SBU, 2002; Snethen, Broome 

& Cashin, 2006). En studie från Australien visade att överviktiga barn upplevde 

två till fyra gånger lägre självförtroende än normalviktiga barn (Franklin, Denyer, 

Steinbeck, Caterson & Hill, 2006). Lee, Chang, Liou och Chang (2006) fann att 

viktminskning kunde ge ökad livskvalitet, psykiskt välbefinnande samt allmänt 

god hälsa. 
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Definitionen av övervikt är inte enkel. Vanligen används idag BMI (Body Mass 

Index), vilket är vikten i kilo dividerat med längden i meter i kvadrat. Det finns en 

svaghet med BMI då hänsyn inte tas till om det är muskler eller fett som ger 

utslag på vågen (SBU, 2003). BMI har också brister vid mätning av övervikt och 

fetma hos barn. Barns BMI förändras med ålder och kön och därför behövs andra 

beräkningar vid definition av övervikt och fetma (Janson & Danielsson, 2003). 

Cole, Bellizzi, Flegal och Dietz (2000) har utarbetat en tabell efter internationella 

uträkningar i sex länder, denna tabell ger anvisningar i avdragspoäng på barns 

BMI 0- 18 år (Bilaga 1). I Sverige används tabellen, kallad isoBMI (Janson & 

Danielsson, 2003). Gränsen för övervikt och fetma går vid ≥25 respektive ≥ 30 i 

både BMI och isoBMI (a.a). 

 

Övervikt uppstår oftast om energiintag överstiger energiutgifter (Andersen, 

Rissanen & Rössner, 1998). Enligt SBU (2002) visar forskning att ärftliga, 

sociala, beteendemässiga och kulturella faktorer kan bidra till utveckling av 

övervikt. Övervikt är vanligare i lägre sociala skikt (Andersen et al., 1998; Raben, 

2003). Idag finns en ökad klyfta mellan högre och lägre sociala grupper i 

västvärlden (Andersen et al.  1998). Det är oklart varför övervikt och fetma är 

vanligare i lägre sociala grupper. En förklaring kan vara brist på motivation, 

förmåga och tillgång till hälsoinformation. Risk för utveckling av övervikt ökar i 

samhällen där det finns god tillgång på fet- och energirik kost och dryck. Den 

fettrika kosten är mer tillgänglig och är dessutom billigare varför detta kan vara en 

förklaring till den ökade prevalensen av övervikt hos lägre sociala grupper 

(Andersen et al., 1998; SBU, 2002). Marshall, McConkey och Moore (2003) fann, 

i en studie från England, att övervikt var vanligare bland människor med nedsatt 

intellektuell förmåga. Barn med inlärningssvårigheter i grundskoleålder har en 

fördubblad risk för övervikt i vuxen ålder. De barn och ungdomar som klarar sig 

sämre i skolan har 3-4 gånger ökad risk för fetma i vuxen ålder (Andersen et al., 

1998).   

 

Att förebygga övervikt och fetma är viktigt och möjligen avgörande för hur 

sjukvården och samhället skall kunna hantera problemet på sikt (Nowicka & 

Flodmark, 2006). Primär prevention innebär att förebygga exempelvis sjukdomars 
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uppkomst, genom att underlätta till hälsoriktiga beslut (Johannessen, 1998). 

Exempel på primär prevention är generella råd om kost-och motionsvanor till barn 

och ungdomar (Andersen et al., 1998). Prevention kan också vara sekundär vilket 

kan innebära att förhindra redan överviktiga barn att utveckla fetma och därmed 

hjälpa dem att gå ner i vikt, detta kan också exempelvis göras genom råd om kost- 

och motionsvanor (a.a). Tertiär prevention innebär att lära personer att leva med 

hälsoproblem som kroniska sjukdomar, funktionshinder och sociala svårigheter 

(Johannessen, 1998). 

 

En modell har utformats av Kim (2000) som utgår från fyra olika domäner. The 

Domain of Client (klientdomänen), The Domain of Enviroment 

(omgivningsdomänen), The Client-Nurse Domain (patient-sjuksköterskedomänen) 

och The Practice Domain of nursing (praktikdomänen). The Client- Nurse 

Domain (patient-sjuksköterskedomänen) tar upp relationen mellan patient och 

sjuksköterska. Enligt Kim´s Patient- sjuksköterske allians, uppstår en patient- 

sjuksköterskeinteraktion då båda verkar för att uppnå ett bestämt hälsobeteende i 

överensstämmelse med patientens hälsobeteende och livsstil. För att patienten 

skall uppnå sitt mål äger en ömsesidig förhandling rum mellan sjuksköterska och 

patient. Förhållningssättet hos sjuksköterskan bör vara stödjande och terapeutiskt 

enligt Kim (2000). Sjuksköterskor inom framförallt skolan och BVC har en 

betydelsefull roll i preventionsarbetet genom att motivera och stödja en person att 

klara gå ner i vikt (Almås, 2002). Duaso och Cheung (2002) har i en studie visat 

att sjuksköterskor kan förmedla kunskap om hälsosam livsstil. Sjuksköterskor bör 

ha kunskap om hur information, råd och stöd ges till barn och ungdomar som har 

problem med vikten (a.a). 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att sammanställa primära och sekundära 

preventioner mot övervikt/fetma hos barn och ungdomar. 
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METOD 
Design 
En litteraturstudie valdes för att sammanställa den kunskap som fanns 

inom området (Forsberg & Wengström, 2003; Backman, 1998). 

Sökning 
 Sökord som använts och resulterat i använda artiklar var overweight, obesity, 

prevention, child, adolescent, nutrition, family based, parents, education och 

treatment. MeSHtermer har använts. MeSHterm för prevention fanns som 

prevention and control i Pubmed. Sökord som ej fanns i MeSHtermer var 

treatment, nutrition och family based. Andra sökord som använts men ej resulterat 

i någon artikel var guidelines, childhood och recomendations. Ett första urval 

gjordes utifrån artiklarnas titel och abstract. Artiklar har även sökts på manuell 

väg, genom att granska referenslistor. Totalt har tio artiklar hittats via databaser 

och två hittats på manuell väg. Alla artiklarna var skrivna på engelska. Sökschema 

bilaga 2.  

Avgränsningar/Urval 
Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna  PubMed, Elin-Lund 

och Cinahl. Språkliga avgränsningar var engelska samt nordiska språk. 

Tidsbegränsning var 2000-2007. År 2007 var dock inte slut när litteraturstudien 

genomfördes, men tidsbegränsningen 2000-2007 fylldes i under varje 

databassökning. Artiklarna som valdes ut skulle vara primärpublicerade, vilket 

innebär publicering för första gången i en vetenskaplig tidskrift. Artiklarna skulle 

ha vedertagen form och struktur som; bakgrund, syfte, metod, resultat och 

diskussion. Artiklarna skulle vara granskade före publicering, vilket innebär att 

minst två oberoende vetenskapliga granskare rekommenderar eller avråder från 

publisering (Forsberg & Wengström, 2003). Urvalsgrupp var barn och ungdomar 

0- 18 år med eller utan övervikt/fetma, samt dess föräldrar. Exklusionskriterier var 

barn med dubbeldiagnos samt vuxna individer.  
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Bearbetning och analys 
För att få en uppfattning om innehållet har artiklarna lästs igenom enskilt ett 

flertal gånger. Därefter har artiklarna översatts. Efter den första genomläsningen 

har artiklarna granskats i grupp om tre personer för att eliminera att fel slutsatser 

dragits. Sammanlagt har 12 artiklar inkluderats och bearbetats (artikelöversikt, 

bilaga 3). I de inkluderade artiklarnas innehåll framkom tydliga gemensamma 

områden, vilka var undervisning, rådgivning, motion och miljö. De tre olika 

områdena grupperades in i två olika teman Primär prevention hos barn och 

ungdomar samt Sekundärprevention hos barn och ungdomar . Underrubriker som 

sedan framkom var Undervisning/ Rådgivning, kost och motion.  

 

Kvalitetsbedömningen gjordes med hjälp av en checklista, genom att 70 % av 

frågorna i checklistan besvarades med ett ja upplevdes artikeln vara av god 

kvalitet (Olsson & Sörensen, 2001).  

Etiska överväganden 
I de valda artiklarna fanns noggranna etiska överväganden, så som föräldrars 

medgivande, och/eller tillstånd från en etisk kommitté. Alla resultat i artiklarna 

som svarat mot litteraturstudiens syfte har redovisats (Forsberg & Wengström, 

2003; Polit & Beck, 2004).  

RESULTAT 
Primär prevention hos barn och ungdomar 

Undervisning/Hälsorådgivning 
I en randomiserad kontrollerad studie av Fitzgibbon et al. (2005) undervisades 

barn i förskoleålder om fysisk aktivitet samt vikten av rätt kosthållning. Barnen 

uppmuntrades att röra på sig och under lektionstid var barnen fysiskt aktiva under 

cirka 20 minuter. Föräldrarna var delaktiga genom att rapportera vad deras barn 

åt, hur mycket barnet rörde på sig samt hur mycket TV barnet tittade på. 

Interventionen följdes upp efter ett och två år och visade att barnen minskat i 

BMI. Uppföljningen visade att efter ett år hade det mättade fettintaget minskat, 

vilket inte var fallet vid två-års uppföljningen. 
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Att inkludera föräldrar i förebyggande arbete mot övervikt hos barn och ungdomar 

har visat sig vara fördelaktigt i studien av Jiang, Xia, Greiner, Lian och 

Rosenqvist (2005). Föräldrar och barn undervisades om rätt kost genom att få 

information om vilken mat som var nyttigast och därigenom undvika den mest 

fettrika kosten. Det undervisades också om hur mycket kalorier som kroppen 

behöver varje dag samt hur detta räknades ut (Jiang et al., 2005; Yoshinaga, 

Sameshima, Miyata, Hashiguchi & Imamura, 2004). Barnen gick ner i vikt och 

skillnader i blodfetter och blodtryck uppmättes (Jiang et al. 2005). I vissa studier 

var föräldrarna mindre delaktiga (Robbins, Gretebeck, Kazanis & Pender, 2006; 

Warren, Henry, Lightowler, Bradshaw & Perweiz, 2003). I en av studierna mättes 

föräldrarnas kunskap. Det visade sig efter avslutad studie att ingen ökad kunskap 

sågs hos föräldrarna (Warren et al., 2003). 

 

Kost 
Två studier från Australien och England, tar upp betydelsen om att undvika 

kolsyrade drycker. Genom att undvika kolsyrade drycker och istället dricka vatten 

visade sig vara positivt på barns vikt (Gehling, Magarey & Daniels, 2005; James, 

Thomas, Cavan & Kerr, 2004). I studien av James et al. (2004) uppmanades 

barnen att minska på kolsyrade drycker. Det resulterade i minskat intag av 

kolsyrade drycker hos barnen i interventionsgruppen med 0,6 glas jämfört med 

kontrollgruppen som ökade sin konsumtion med 0,2 glas. Resultatet av studien 

visar att barnen som fick undervisning minskade i vikt med 0,2 % och de barn 

som inte fick någon undervisning ökade i vikt med 7,5 % (James et al., 2004). 

Studien av Gehling et al. (2005) kom fram till rekommendationer som att minska 

på snacks och flingor, fetthalt i t ex på mjölkprodukter och dricka vatten istället 

för läsk eller juice. I skolundervisningen undervisades barn om hälsosam kost 

(James et al., 2004; Sahota et al., 2001; Warren et al., 2003). Undervisningen 

betonade vikten av att äta frukt och grönsaker (James et al., 2004; Sahota et al., 

2001; Warren et al., 2003), bland annat genom att barnen fick smaka och lära sig 

om det naturliga sockret (James et al., 2004; Warren et al., 2003). Barnen i studien 

av Warren et al. (2003) och Sahota et al. (2001) fick ökad kunskap om 

kosthållning. I studien av Sahota et al. (2001) visade barnen större tendens till att 
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ändra beteende. Barnen ökade sin konsumtion av frukt och grönsaker samt fick 

ökad kunskap och förståelse för fysisk aktivitet.  

 

I studien av Sahota et al. (2001) och Sallis et al. (2003) ändrades utbudet av 

matvaror i skolmiljön. Restauranger, skolbespisning, cafeteria med flera ändrade 

utbudet till kalorisnåla och fettsnåla produkter. En tredjedel av eleverna tog med 

sig egna lunchboxer och strategier utarbetades för hur eleverna kunde få stöd i att 

ta med hälsosam mat. Andra interventioner som utarbetades var t ex att endast 

servera 1 % -ig mjölk, stänga kiosker vid lunchrast, bistå med 

kommunikationsmedel så att barnen kunde ta sig till eventuell aktivitet som t ex 

fotbollsträning. Resultatet visades att intaget av fett inte ändrades.  

 

I en italiensk studie har barn spelat ett brädspel Kalédo, som handlar om 

kosthållning. Resultatet visade att barnen fick mer kunskap i kosthållning och 

konsumerade mer frukt och grönsaker (Amaro et al., 2006).  

 

Motion 
I studien av Warren et al. (2003) och Sallis et al. (2001) uppmuntrades barn och 

ungdomar till aktiva lekar på rasterna samt promenader till och från skolan. Ökad 

kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet sågs hos barnen i studien av Warren et 

al. (2003), men ingen skillnad uppmättes på barnens vikt. De deltagande pojkarna 

i studien av Sallis et al. (2001) ökade sin fysiska aktivitet och deras BMI sjönk, 

flickorna däremot ökade inte sin fysiska aktivitet och inga skillnader sågs i BMI. 

 

 

Sekundär prevention hos barn och ungdomar 

Undervisning/ Hälsorådgivning 
Barn med övervikt fick hälsorådgivning av vårdpersonal i kosthållning och fysisk 

aktivitet. De barn som hade en lätt övervikt gick upp i vikt i både kontroll- och 

interventionsgruppen. Resultatet visade på en mindre viktökning och ett förbättrat 

blodtryck i interventionsgruppen jämfört med barnen i kontrollgruppen. 

(Yoshinaga et al., 2004). Hälsorådgivning hade en god effekt på ungdomarnas 
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vikt, enligt en studie av Chen et al. (2001). I hälsorådgivningen ingick information 

och diskussioner om kosthållning. Information och diskussion om t ex vikten av 

att äta frukost, koständring med betoning på en balanserad diet, bättre 

träningsmetoder, faror med felaktig träning, risker med att vara överviktig och 

fördelen att gå ner i vikt och uppnå livskvalitet.  Skolsköterskor hade en viktig roll 

i hälsorådgivningen (Chen et al., 2001; Robbins et al., 2006), bland annat var 

stödet till barn och ungdomar betydelsefullt (Robbins et al., 2006). Skolsköterskor 

hade möjlighet att bilda stödgrupper och/eller ge individuella hälsoråd för 

överviktiga barn och ungdomar i skolmiljön och därigenom erbjuda 

hälsorådgivning (Chen et al., 2001, Robbins et al., 2006). I studien av Robbins et 

al. (2006) sågs inga skillnader på BMI. Däremot upplevde de som fick rådgivning 

av skolsköterskor ett socialt stöd och 63 % av deltagarna ansåg att tiden med 

skolsköterskan var bra och användbar. 

 

Motion 
Minskat TV-tittande rekommenderas i några studier (Goldfield et al., 2006; Jiang 

et al., 2005; Warren et al., 2003). Barns vikt minskade då de inte tittade på TV i 

samma utsträckning som tidigare och istället ägnade sig åt någon fysisk aktivitet 

(Goldfield et al., 2006; Warren et al., 2003).  

 

Det har visat sig att studier på barn i åldern 0-4 år inte finns representerade i 

resultatet eftersom inga studier har hittats. Studierna har även riktat in sig mycket 

på primära preventioner istället för sekundära preventioner vilket framkommit via 

resultatet.  

 

DISKUSSION 
Resultatet av litteraturstudien visar att prevention genom 

undervisning/hälsorådgivning, kost och motion kan vara användbara i 

preventionsarbetet mot övervikt hos barn och ungdomar. Generellt ökade 

kunskapen om kosthållning och vikten av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. 

Däremot gav preventionerna inte alltid resultat. Hos en del barn sågs bland annat 
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inga skillnader i vikt medan hos andra sågs signifikanta skillnader både i vikt och 

blodtryck.   

Metoddiskussion 
En litteraturstudie genomfördes för att granska och sammanställa tidigare 

forskning inom området (Backman, 1998; Forsberg & Wengström, 2003). En 

litteraturstudie ansågs vara lämplig då mycket litteratur kan sammanställas och 

därigenom få en ökad kunskap om området. Information om den valda metodens 

design har införskaffats genom kurslitteratur. Det är möjligt att sökorden kunde 

kombinerats på olika sätt och att resultatet då blivit annorlunda. Vad det gäller 

litteratursökningen i databaserna kom det fram dubbletter allt eftersom sökningen 

pågick, därmed hittades inga nya artiklar och sökningen avslutades. De artiklar 

som inkluderades var skrivna på engelska vilket kan ha påverkat resultatet, 

feltolkningar kan ha uppstått. Att begränsa sig språkmässigt kan ha lett till att 

forskningsresultat gått förlorad eftersom det vid sökningar kommit upp artiklar på 

tyska och spanska. Inga artiklar hittades på nordiska språk, detta kan bero på att 

forskare från norden oftast skriver på engelska. 

 

De databaser som använts täcker bland annat omvårdnadsforskning och har ett 

brett tidsomfång vilket resulterat i tidsaktuella artiklar (Backman, 1998; Forsberg 

& Wengström, 2003). Eventuellt kunde fler databaser använts för att få ännu mer 

forskning på området. För att få så aktuell fakta som möjligt valdes 

tidsbegränsningen 2000-2007, vilket kan ha påverkat resultatet då tidigare 

forskning kan gått förlorad. Fördelen är att artiklarna kan jämföras med dagens 

livsstil och kan därmed användas i praktiken. De artiklar som inkluderats var från 

år 2001-2006.   

 

En styrka i arbetet var att alla tre läst och översatt använda artiklar var och en för 

sig. Bearbetningen och analysen av resultatet har sedan gjorts tillsammans. Lång 

tid lades på bearbetning och analys. Det är mycket möjligt att artiklarna skulle 

kunna bearbetas mycket mera på egen hand men det upplevdes som väsentligt att 

göra bearbetningen och analysen tillsammans. Det blev tydligt när översättning 

gjordes vilka teman artiklarna hade. Det svåra har varit att strukturera resultatet då 
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många resultat går in i vartannat. Att vara tydlig och ge läsaren en röd tråd i 

resultatet har också varit ett problem men vid upprepade omarbetningar framkom 

angivna underrubriker.  

 

Litteraturstudien innehåller endast kvantitativa artiklar då dessa resultat ofta går 

att generalisera till stora befolkningsgrupper. En djupare förståelse om ämnet kan 

inte redovisas då kvalitativa studier inte ingått i litteraturstudiens resultat. De 

kvalitativa artiklar som väl hittades matchade inte syftet och urval. Artiklar från i 

stort sett hela världen finns representerade i resultatet, England, Italien, Taiwan, 

USA, Australien, Kanada, Kina och Japan. Det är svårt och säga om artiklarna 

speglar Sverige bra, men eftersom de haft liknande resultat och är från så olika 

delar av världen är det sannolikt att paralleller kan dras till vårt samhälle. Innan 

litteraturstudien påbörjades trodde författarna sig finna artiklar som beskrev 

sjuksköterskan i preventionsarbetet. Istället har artiklar som handlar om 

prevention i skolmiljö hittats men även en del med sjuksköterske inriktning. Syftet 

besvaras trots att sjuksköterskan inte är speciellt omnämnd i artiklarna. Artiklarna 

speglar mycket primär prevention alltså har sekundär prevention inte hittats i 

samma utsträckning. Totalt hittades tolv artiklar. Det antal artiklar som hittades 

ansågs vara lagom.  

 

Vid kvalitetsbedömningen av artiklarna användes en checklista (Olsson & 

Sörensen, 2001). Samtliga artiklar som användes i resultatet ansågs vara av god 

kvalitet. Att artiklarna skulle uppnå totalt 70 % JA i checklistan var författarnas 

egna kriterier. Detta på grund av att det inte fanns någon anvisning om hur mycket 

JA som skulle besvaras för att artikeln skulle uppnå god kvalitet. Checklistan var 

överskådlig och omfattande därför användes den till kvalitetsbedömning.   

 

Resultatdiskussion  
Det mest framträdande resultatet med denna litteraturstudie har varit betydelsen 

av undervisning och rådgivning, dels till barnen/ungdomarna samt bristen av 

undervisning/rådgivning till föräldrarna.  
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Resultatet i litteraturstudien visade att undervisning och rådgivning kan ha 

betydelse i preventionsarbetet mot övervikt hos barn och ungdomar (Chen et al., 

2001; Robbins et al., 2006; Yoshinaga et al., 2004). Det överensstämmer med 

tidigare studier som visar att undervisning i kombination med fysisk aktivitet kan 

förebygga övervikt hos barn och ungdomar (Taylor, Mazzone, & Wrotniak, 

2005). Sjuksköterskan har en viktig del i undervisningen. Att främja ett 

mellanmänskligt samspel med inlärning och undervisning beskrivs bland annat av 

omvårdnadsteoretikern Watson. Utgångspunkten i undervisning skall vara 

personens upplevelse av sin situation. Undervisningen bör ge personen kunskap 

om den egna situationen och därmed ge möjlighet för personen att välja 

hälsobefrämjande beteenden ( Watson, 1993). Undervisning i preventionssyfte är 

angeläget. I en tidigare studie rapporterade patienter att den aktuella 

undervisningen om hälsobefrämjande beteenden inte var tillräcklig, vilket 

indikerar att mer hälsobefrämjande undervisning måste bedrivas (Duaso & 

Cheung, 2002).  

 

Rådgivning till barn och deras föräldrar är en viktig del hos framförallt 

skolsköterskan. Skolsköterskan följer barn genom rutinmässiga kontroller 

exempelvis via tillväxtkurvor. Insatser från skolsköterskan kan avgöra den 

fortsatta utvecklingen för barnet (Janson & Danielsson, 2003).  Skolsköterskor 

kan via sin profession använda samtalsteknik för att stödja barn i sina försök att 

kontrollera vikten (Nowicka & Flodmark, 2006).  I de studier som baseras på 

litteraturstudiens resultat har undervisningen och rådgivningen bedrivits i 

skolmiljö. Barn i förskoleålder lär i grupp, under denna period i livet lär sig barn 

många färdigheter. Att undervisa och ge rådgivning om en hälsosam livsstil 

rörande kost och motion kan då vara lättare. Att lära sig nya kunskaper i grupp är 

fördelaktigt i förskoleålder (Nowicka & Flodmark, 2006). Däremot nås inte 

barnen helt om föräldrarna inte är involverade. Föräldramedverkan var 

knapphändig i de artiklar som resultatet bygger på. Om barnen varit yngre hade 

eventuellt föräldrarna kanske varit mer involverade och resultatet blivit 

annorlunda. Två studier genomförda i USA visade att en svårighet med 

överviktsprevention hos barn, var brist på motivation, engagemang samt 
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förnekelse hos föräldrarna (Larsen, Mandleco, Williams & Tiedeman, 2005; Story 

et al., 2002). Föräldrar påverkar i stor omfattning barnets miljö genom att besluta 

vilken sorts mat som skall inhandlas och därmed vad som är direkt åtkomligt för 

barnet. Föräldrar kan öka den fysiska aktiviteten hos barn genom att uppmuntra 

cykling till skolan istället för att åka bil eller buss (Nowicka & Flodmark, 2006). 

 

Varför ökade barn i vikt då de fick undervisning/rådgivning om kost och motion?. 

Enligt Watson bör omvårdnaden vara stödjande för att uppnå harmoni i ande, 

kropp och själ. Detta leder till självaktning, självkännedom, självläkning och 

självomsorg (Watson, 1993). I den mänskliga omsorgsprocessen anses 

sjuksköterskan vara delaktig, därför är relationen mellan individen och 

sjuksköterskan mycket betydelsefull (Kim, 2000; Watson, 1993). Stöd och 

motivation från en sjuksköterska i kombination av undervisning och rådgivning 

kan vara en god prevention mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar. 

Resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut om studierna fokuserat mer på 

motivation och stöd.  

 

De artiklar som resultatet bygger på hade många interventioner, bland annat 

undervisning och uppmuntrande till fysik aktivitet. Det gör det därför svårt att 

veta exakt vilken intervention som bidragit till eventuellt positivt resultat.  

Slutsats 
Preventionsarbete mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar är angeläget 

med tanke på dagens samhälle. Det är inte en lätt uppgift att förebygga övervikt 

och fetma. Sjukvården står inför en situation där allt fler barn och ungdomar 

kommer att behöva vård och behandling för sin övervikt/fetma. Genom denna 

litteraturstudie har vissa förebyggande interventioner framkommit, så som 

prevention genom undervisning/rådgivning, kost och motion. Resultatet har dock 

varit blygsamt vad det gäller viktnedgång hos barn och ungdomar. Det visar på 

svårigheten i problemet. Generellt sett ökar barns kunskap om 

undervisning/rådgivning sker, men vikten går inte alltid ner, varför? Bland annat 

behöver föräldrarna bli mer involverade, för att hjälpa sitt barn att gå ner i vikt. 

Stödjande och motiverande vård bör bedrivas tillsammans med undervisning och 
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rådgivning. Här har sjuksköterskan en stor roll, inom BVC, skolhälsovård etc. 

Utbildning och rådgivning i kostkunskap kan vara en bra prevention mot 

övervikt/fetma för familjer. Sjuksköterskor kan bilda familjegrupper och 

därigenom ge stöd, motivation och undervisa om kosthållning, detta för att 

förebygga övervikt/fetma. Kan barn och ungdomar klara att gå ner i vikt och öka 

sin förståelse genom undervisning/rådgivning, vilket är fallet, bör sjukvården 

prioritera detta. Det finns dock luckor i kunskapen vad det gäller prevention av 

övervikt och fetma hos barn. Den sekundära preventionen är det inte forskat 

mycket på. Det behövs mer forskning på detta område. Barn och ungdomar har 

övervikt och fetma idag i stor utsträckning och vilket är det bästa sättet att hjälpa 

dem på? Andra förslag på framtida forskning kan vara studier som ser hur 

kunskapen över lång tid kan förebygga övervikt och fetma hos barn och 

ungdomar. Annan forskning bör inrikta sig på delaktighet från föräldrarna vid 

förebyggande av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. 
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Bilaga 2 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Sökning, Databas 
Datum 

Huvud sökord Antal träffar Under sökord Antal träffar Motiv till exklusion 
av artiklar 

Valda artiklar 

070124 Cinahl 
2000-2007 trunkerat 
 
 

overweight and 
prevention 

210 child  106 Annat språk än 
urvalet. Rewiwer. 
Svarade ej mot syfte. 
Tertiär prevention.  

1) Yoshinaga et al.  
2) Goldfield et al.  
3) James et al.  
4) Warren et al.  
5) Fitzgibbon et al.  

070328 Pubmed  
20000101-20070127 
Nordiska språk samt 
engelska 
Nursing journals 
All child 

overweight and 
prevention and 
control  

232 child    and adolescent 
(194tr) 
(and gudielines gav 
26 träffar men inga 
användbara artiklar) 

83 Ej vetenskapliga. 
Svarade ej mot syftet 
eller tertiär 
prevention.  

6 )Robbins et al. 

070128 Elin Lund 
2000-2007 
 

obesity and child 303 prevention  50 Ej vetenskapliga. Ej 
mot syftet. Annat 
språk. Dubblett.  

7)Amaro et al. 
8) Gehling et al.  
 

070124 Cinahl 
2000-2007 trunkerat 

overweight and 
prevention 

210 child and parents 
 

33 Ej vetenskapliga. Ej 
mot syftet. Dubblett. 

0  

070128 Elin Lund 
2000-2007 
 

prevention and 
overweight 

307 children  and nutrition 
(115 tr) 

50 Ej vetenskapliga. Ej 
mot syftet. Annat 
språk. Dubblett. 

0  

070602 Elin Lund 
2000-2007 
 

overweight 3250 adolescent 169 Ej vetenskapliga eller 
svarade ej mot syftet. 
Dubblett.  

9) Chen et al.  

070128 Cinahl 
2000-2007 
trunkerat  

overweight and child 672 Treatment 
 
 
 

77 
 
 
 

Ej vetenskapliga eller 
svarade ej mot syftet. 
Dubblett.  

0 

070224 Cinahl 
2000-2007 

Family based and 
obesity 

31 - 31 Rewiewer, svarde ej 
mot syftet.  

10) Jiang et al.  
 

070416 Cinahl 
2000-2007 trunkerat 

Overweight and 
education and nursing 

33 - 33 Rewiewer. Ej mot 
syftet. Dubblett. 
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Bilaga 3 

Artikelöversikt 
Författare/Land/År: Amaro et al.  Italien  2006 
Titel: Kalédo, a new educational board-game, gives nutritional rudiments and encourages healty 
eating in children: a pilot cluster randomized trial 
Syfte: Att utvärdera effekten av Kalédo, om kunskap om nutrition och kostvanor ökade. 
Urval/Datainsamlingmetod: Tre lågstadieskolor i Neapel, Italien inkluderades. Barnen delades in 
i två grupper, där den ena var kontrollgrupp. Barnen inkluderades efter föräldrars medgivande. 
Genomförande/Analys: Frågeformulär om kost delades ut innan och efter studien till alla barn. 
Interventionsgruppen hade ”playsession” (undervisning) i 15-30 minuter en gång i veckan med 
brädspelet Kalédo. Undersökningen var 24 veckor lång. Reabiliteten mättes med Kuder-
Richardson 20.   
Resultat: Barnen som spelat Kalédo ökade sin kunskap i nutrition samt konsumerade mer 
grönsaker i jämförelse med kontrollgruppen. 
Kvalitet: God kvalitet. Eventuellt lite kort intervention. Mer forskning behövs för att se  
långsiktiga effekter av interventioner.  
 
Författare/Land/År: Chen et al.   Taiwan  2001 
Titel: The Effectiveness of health promotion counseling for overweight adolescent nursing 
students in Taiwan. 
Syfte: Att undersöka effektiviteten av hälso-rådgivning mot övervikt hos omvårdnads-studenter 
Urval/Datainsamlingsmetod: En hälsoundersökning gjordes av alla studenter som började 
terminåret. Urvalsgrupp var de studenter som var överviktiga/feta.   Totalt inkluderades 58 
studenter i studien varav 55 valde att deltaga. Den representerade åldern var 15-17 år. Tillstånd 
från föräldrarna krävdes. En kardiolog konsult gjordes innan studenten inkluderades. Vikt och 
längd togs.   
Genomförande/Analys: Träningsprogram utarbetades på skolan angående hälso-rådgivning.  
Intervjuer genomfördes, enkäter och ett frågeformulär fylldes i av deltagarna, i början och i slutet, 
av studien. Blodprov togs (före och efter). Totalt åtta timmars undervisning angående kost och 
fysisk aktivitet fick deltagarna samt ytterligare tolv timmars hälsorådgivning. Analys som 
användes var  ”Chinese Health promoting questionnaire”. 
Resultat: Ett år efter studiens början sågs en positiv ändring av en hälsosam livsstil hos 
deltagarna. Hälsorådgivning visade sig vara en bra preventionsåtgärd samt att skolsköterskan har 
en viktig roll i detta. Vid studiens slut sågs en signifikant viktnedgång hos deltagarna. Något lägre 
blodtryck, triglycerider och lipoprotein sågs men var ej signifikant. 
Kvalitet: Överlag god kvalitet. Kontrollgrupp saknas.  Bra diskussion. 
  
Författare/Land/År: Fitzgibbon et al.  USA  2005 
Titel: Two-year follow-up results for Hip-Hop to Health Jr.: A randomized controlled trial for 
overweight prevention in preschool minority children. 
Syfte: Att se om fysisk aktivitet och kosthållnings interventioner kan minska BMI. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Tolv förskolor inkluderades och valdes slumpvis ut till 
intervention- eller kontrollgrupp. Totalt ingick 409 barn. Datainsamling på bl.a. ålder, kön, BMI, 
kostintag och fysisk aktivitet gjordes.  
Genomförande/Analys: Data analyserades i SAS Proc Mixed. Barnen undervisades om vikten av 
fysisk aktivitet samt rätt kosthållning. Barnen uppmuntrades att röra på sig. Föräldrarna lämnade in 
veckorapporter på vad barnen åt i vilken utsträckning de motionerade samt hur mycket barnen 
tittade på TV.  Vad det gäller nutritionen kopplades en dietist in som hjälpte till med analysen.  
Resultat: BMI minskade efter både ett och två-års uppföljning hos interventionsgruppen. Det 
mättade fettintaget var lägre hos interventionsgruppen vid ett-års uppföljning men ej vid två-års 
uppföljningen.  
Kvalitet: Bra med många skolor och deltagande barn. Överskådlig. Tabeller är något svårtolkade. 
Bra beskrivna interventioner och mätmetoder. Interventionerna beskrivs även i tidigare studie.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Författare/Land/År: Gehling et al.   Australien    2005 
Titel: Food- based recommendations to reduce fat intake: An evidence-based approach to the 
development of a family-focused child weight management programme  
Syfte: Att utveckla ett kostbaserat program att använda i familjen för att få viktminskning hos barn 
från sex till nio år. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Sekundäranalys av en australiensk studie (NNS95) från 1995. Det 
inkluderades 365 barn av 749 för att delta i studien. Barnen delades in i två olika grupper. Totalt 
85 barn ingick i  ”lågfett”-gruppen och 280 barn ingick i ”högfett -gruppen”. 
Genomförande/Analys: Grupperna jämfördes i ålder, kön, längd, vikt och BMI. NNS95 använde 
sig av 21 matkategorier men i denna sekundära analys sammanställdes och uteslöts kategorier som 
inte ökade energin eller fettmängden och slutligen användes tio matkategorier. 
Resultat: Barnen i ”högfett” gruppen fick i sig mer energi och fett än ”lågfett” gruppen. Detta 
resulterade i att det bästa sättet att minska energi och fettintag var att övergå till produkter med låg 
fetthalt t.ex. lättmjölk. Minska på flingor och snacks samt att byta ut läsk och juice mot vatten. 
Detta resulterade i ett kostbaserat behandlingsprogram.   
Kvalitet: God kvalitet. Överskådlig.  
 
Författare/Land/År: Goldfield et al.   Kanada  2006 
Titel: Effekts of open-loop feedback on physical activity and television viewing in overweight and 
obese children: a randomized, controlled trial 
Syfte: Feedback för kontroll och interventionsgrupp vad det gäller fysisk aktivitet, stillasittande 
aktivitet, kropps sammanställning och fettintag. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Trettio överviktiga eller feta barn, åtta till tolv år gamla, valdes 
slumpvis ut till antingen kontroll eller interventionsgrupp.  Inklutionskriterier var bland annat barn 
som tittade på TV mer än 15 timmar/vecka, inga sjukdomar som kunde hindra fysisk aktivitet, 
barnen fick inte ingå i någon annan studie. Barnen fick bära en aktivitetsmätare under åtta veckor. 
BMI mättes. Föräldrarnas årliga inkomst rapporterades. Självrapportering gjordes av barnen med 
hjälp av en förälder vad det gäller fysisk aktivitet och matintag. 
Genomförande/Analys: Interventionsgruppen fick förtjäna sina ”TV-timmar” med hur mycket de 
ägnat sig åt fysisk aktivitet. Kontrollgruppen fick obegränsat med TV-tid. ANOVA användes för 
att se skillnader i längd, vikt, BMIenergiintag, fysisk aktivitet per dag samt stillasittande 
aktiviteter. Statistiska analyser gjordes med hjälp av dator programmet SPSS. 
Resultat: Resultatet visade att gruppen som var tvingade att förtjäna sin ”TV-tid” ökade sin 
fysiska aktivitet samt förbättrade sin BMI jämfört med den andra gruppen. Barnen som förtjänade 
sina ”TV-timmar” visade mindre fettintag, kaloriintag från godis samt totalt intag av godis/snacks 
under TV-tittandet. 
Kvalitet: God kvalitet. Bra beskrivning av mätmetoder. Grundlig metodbeskrivning. Kanske något 
kort studie (åtta veckor). 
 
Författare/Land/År: James et al.   England  2004 
Titel: Preventing childhood obesity by reducing consumption of carbonated drinks: cluster 
randomised controlled trial 
Syfte: Att undersöka om ett undervisningsprogram där reducerande av kolsyrade drycker kan 
förhindra att barn ökar i vikt. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Totalt inkluderades 644 barn. Interventionsgruppen fick 
undervisning under en timme per termin om hälsosam kost och att undvika kolsyrade drycker. 
Information gavs om att kolsyrade drycker försämrar tandhälsan, barnen uppmuntrades att dricka 
vanligt vatten. Frukt delades ut så att barnen fick smaka och lära sig om det naturliga sockret. En 
musiktävling anordnades där barnen skulle skriva en sång, där budskapet skulle vara en hälsosam 
livsstil. I slutet av studien genomfördes en frågetävling baserad på ett populärt TV-program. 
Barnen kunde när som helst söka information på studiens hemsida. Lärarna fanns med vid 
undervisningstillfällena, de uppmuntrades att belysa ämnet i framtida undervisning. Sex 
lågstadieskolor i England inkluderades. Totalt deltog 644 barn i åldrarna 7-11år. Undersökningen 
ägde rum augusti 2001 till oktober 2002. 
Genomförande/Analys: Datainsamlingsmetoden bestod av längd, vikt, midjemått, BMI (efter 
ålder), samt att barnen fick föra dagbok över tre dagar i veckan Barnen fick en timmes 
undervisning om kost och kolsyrade dryckers följder varje termin, även lärarna deltog aktivt. 
Undervisningen fokuserades på information om god hälsa samt att uppmuntra barnen dricka 
vatten. Barnen fick genom ”smakstunder” att äta frukt. 



 

 

Resultat: Intaget av kolsyrade drycker minskade och barnen gick ner i vikt i interventionsgruppen. 
I kontrollgruppen ökade barnen sin vikt och intaget av kolsyrade drycker ökade. 
Kvalitet: God kvalitet. Något lågt självrapportering per vecka, tre dagar.  
 
 
Författare/Land/År: Jiang et al.  Kina  2005 
Titel: A two year family based behaviour treatment for obese children. 
Syfte: Utveckling av ett familjebaserat interventionsprogram testades för att se om programmet 
kunde användas för att förebygga övervikt hos kinesiska skolbarn. 
Urval/Datainsamlingsmetod: En skola valdes ut i Peking. Barnen gick i årskurs sju till nio. De 
övervikiga barnen samt deras föräldrar  tillfrågades. Totalt ingick 75 familjer antingen i 
interventions- (36) eller kontrollgrupp (39). Vikt och längd mättes. BMI räknades ut på alla 
barnen. Blodtryck och blodprover så som triglyserider togs. I interventionsgruppen förde barnen 
dagbok över matintag och motion. Föräldrarna respektive idrottsläraren dokumenterade barnens 
fysiska aktivitet under hemma och under skoltid. 
Genomförande/Analys: Familjerna i interventionsgruppen besöktes en gång i månaden. Under 
besöket observerades miljön, hur maten förvarades, matlagning, inköp av mat, vilken sorts mat 
som användes. Förbättringar diskuterades och dagboken lästes igenom. Undervisning och 
rådgivning om kost och fysisk aktivitet gavs. SPSS och ANOVA användes i analysen. Studien 
varade i två år.   
Resultat:  Barnen i interventionsgruppen gick ner i vikt och skillnader i blodtryck och blodfetter 
sågs. Barnen i kontrollgruppen gick upp i vikt samt fick försämrat blodtryck. Det familjebaserade 
interventionsprogrammet var effektivt som prevention.  
Kvalitet: Bra med en lång intervention samt många familjer som deltog i både kontroll- och 
interventionsgrupp. Grundlig metod. Överskådligt resultat, bra tabeller. God diskussion.  
    
Författare/Land/År: Robbins et al.   USA   2006 
Titel: Girls on the move program to increase physical activity participation 
Syfte: Att undersöka om ett individuellt och datorbaserad program inriktat på fysisk aktivitet samt 
sjuksköterske- rådgivning kan öka fysisk aktivitet. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Två mellanstadieskolor ingick i studien. Flickor i åldern 11-14 år, 
som var inaktiva och som var fysiskt friska  inkluderades. Totalt blev 27 flickor exkluderade pga 
för hög aktivitetsnivå, att de flyttat eller att de inte kunde engelska. De resterande flickorna, vilka 
var 77, lottades att ingå i antingen kontroll eller interventionsgrupp. Längd, vikt och BMI togs. Ett 
första frågetest gjordes. 
Genomförande/Analys: Båda grupperna fick fylla i frågor via dator. Sedan fick de 
rekommendationer via dator gällande fysisk aktivitet. Interventionsgruppen fick ett samtal med 
skolsköterskan om fysisk aktivitet. Skolsköterskan hjälpte till att sätta upp mål för varje deltagare. 
Efter första, tredje och nionde veckan kom interventionsgruppen tillbaka och gjorde samma 
datortest och fick rekommendationer samt samtal med skolsköterskan. Föräldrarna fick  skriftliga 
rekommendationer för att stötta/uppmuntra  sin dotter vad det gällde fysisk aktivitet. Flickorna 
uppmuntrades att kontakta skolsköterskan vid eventuella frågor. Efter 12 veckor (både inklutions- 
och kontrollgrupp) mättes BMI och en enkät fylldes i angående psykosociala och fysisk 
aktivitetsfrågor.   ANOVA analys. 
Resultat: Inga skillnader såg på BMI mellan intervention och kontrollgrupp. Däremot sågs det 
skillnader vad det gällde det sociala stödet. Interventionsgruppen hade mer socialt stöd än 
kontrollgruppen pga. rådgivning från skolsköterskan. Av flickorna rapporterade 63% att tiden med 
skolsköterskan var mycket bra. 
Kvalitet: Kvaliteten var bra, men studien var något kort i tid (12 veckor). Detta tas upp i 
diskussionen. Grundlig metod vad det gäller inklutions- och exklutionskriterier, tillvägagångssätt, 
enkäter och analys.  
 
Författare/Land/År: Sahota et al. England  2001 
Titel: Randomised controlled trial of primary school based intervention to reduce risk factors for 
obesity. 
Syfte: Att utvärdera om olika skolinterventioner var effektiva för att reducera riskfaktorerna med 
övervikt.  
Urval/Datainsamlingsmetod: Tio låg- och mellanstadie skolor inkluderdes i studien antingen till 
interventions- eller kontrollgrupp. Totalt deltog 636 barn i åldern 7-11år. Datainsamling på 
tillväxt, kosthållning, fysisk aktivitet samt psykologiska uppfattningar (ex kroppsuppfattning) 



 

 

gjordes. Interventionsskolorna samt lärarna fick undervisning om hälsosam livsstil. Det betonades 
på att äta hälsosamt samt att motionera. Matutbudet ändrades i skolorna .  
Genomförande/Analys: Som analys användes STATA för att se skillnader i redan nämnda 
datainsamling. Barnen skrev dagbok om sin kosthållning under tre dagar samt en 24-timmars 
rapport, en checklista användes över vad barnen åt.  
Resultat: En blygsam ökning av intaget för frukt och grönsaker sågs i interventionsgruppen, men 
de överviktiga barnen i interventionsgruppen minskade intaget av frukt och grönsaker. Även 
intaget av ohälsosam mat (socker, fett) var högre bland de överviktiga i interventionsgruppen. De 
överviktiga barnen i interventionsgruppen  rapporterade dock ett bättre självförtroende efter 
studien. I slutändan interventionsgruppen större tendens till att ändra beteende, förståelse om 
vikten av fysisk aktivitet och att äta rätt samt mer kunskap.   
Kvalitet: God kvalitet. Positivt med många deltagande barn men enligt författarna till studien bör 
framtida studier fokusera på fler skolor. Bra resultat- och diskussionsdel. 
 
Författare/Land/År: Sallis et al.  USA  2003 
Titel: Enviromental interventions for eating and physical activity. A randomized controlled trial in 
middle schools. 
Syfte: Att utvärdera effekterna av miljö, politiska och sociala interventioner gällande fysisk 
aktivitet och fettintag hos elever i skolmiljö.   
Urval/Datainsamlingsmetod: Det inkluderades 24 skolor till antingen intervention eller 
kontrollgrupp. Mätmetod var direkta observationer. Validerade mätinstrument var SOFIT och 
SOPLAY. BMI mättes.   
Genomförande/Analys: Ingen skolundervisning förkom om nutrition eller människans fysiologi 
kring fysisk aktivitet. Uppmuntrande till fysisk aktivitet gjordes i s.k. Physical Education (PE) 
(fysisk undervisning/idrott) dagligen. Interventioner gjordes gällande matutbud i skolan, maten 
innehöll mindre kalorier och fett och elevernas medhavda mat ändrades. Kiosker stängdes under 
lunchrast. Transport till eventuella sportaktiviteter erbjöds endast 1 % mjölk serverades i 
skolbespisningen. Upprustning av gymnastiksalar genomfördes, så att PE kan utföras i större 
utsträckning. Mål för skolan fanns uppsatta som informationsblad på interventionsskolorna. Målen 
uppdaterades på regelbundna möten. Studentkommittéer bildades. Föräldrainformation gavs via 
brev, infoblad och föräldramöten. Studien varade i två år.  
Resultat: En ökning av fysisk aktivitet sågs hos pojkar men inte hos flickor. Pojkarnas BMI gick 
ner, dock ingen skillnad hos flickorna. Fettintaget minskade inte trots nämnda interventioner. 
Kvalitet: God kvalitet. Många interventioner något osäkert vilken intervention som ledde till 
pojkarnas viktnedgång, (men sannolikt är det den ökade aktiviteten eftersom det inte sågs några 
skillnader på fettintaget).  Bra beskriven metod. 
 
 
Författare/Land/År:  Warren et al. England 2003 
Titel: Evaluation of a pilot school programme aimed at the prevention of obesity in children 
Syfte: Utvärdering av ett skol- och familjebaserat program för att förhindra övervikt hos barn I 
åldern fem till sju år. 
Urval/Datainsamlingmetod: Tre lågstadieskolor i Oxford valdes ut. Barnen delades upp i fyra 
grupper, Eat smart, Play smart, Eat and Play smart och Be smart (kontrollgrupp).  
Genomförande/Analys: Eat smart fick undervisning om kost. Play smart fick undervisning om 
fysisk aktivitet. Eat and Play smart fick undervisning om både kost och fysisk aktivitet. Be smart 
fick ingen undervisning utöver det vanliga, dock lite undervisning om matkultur och fysiologi. 
Mätvärden så som BMI togs på barnen. Bedömningar (frågetest och mätvärden) gjordes 
inledningsvis samt i slutet av varje termin. Föräldrar fick fylla i enkäter angående kosten hemma. 
Studien sträckte sig över fyra terminer. Anova analys.  
Resultat: Studien resulterade i en liten ökning av fruktkonsumtion och ökad kunskap om nutrition 
och fysisk aktivitet i interventionsgrupperna. Ingen skillnad på barnens vikt sågs. Ingen skillnad av 
föräldrarnas kunskaper om kost sågs. Studien visar att skolmiljön är en bra plats att förebygga 
övervikt.   
Kvalitet: God kvalitet. Inkluderar alla barn i skolan oavsett BMI till antingen kontroll eller 
interventiongrupp. Tar upp lite metod i resultatet, men har annars ett överskådligt resultat.  
 
 
 
 



 

 

Författare/Land/År: Yoshinaga et al.   Japan   2004 
Titel: Prevention of mildly overweight children from development of more overweight condition 
Syfte: Syftet var att se om man kunde förhindra lätt överviktiga barn ifrån att utveckla en större 
övervikt. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Barn från låg- och mellanstadier delades upp i två olika grupper. 
Den ena gruppen bestod av 40 barn som deltog i hälsokontroller och ett behandlingsprogram. Den 
andra gruppen deltog endast i hälsokontroller och bestod av 240 barn. 
Genomförande/Analys: Hälsokontrollerna utfördes av skolsköterskan. Bland annat mättes 
barnens vikt, längd, blodtryck, kolesterol och BMI, vid varje besök samt i början och i slutet av 
studien. Interventionsgruppen erhöll individuell rådgivning i kosthållning och fysisk aktivitet. 
Föräldrarna till barnen i interventionsgruppen fick undervisning av vårdpersonal om hur 
kaloriintag räknades ut och planering för kosthållningen. Studien varade i 14 månader. 
Resultat: De tyngsta och äldsta barnen i båda grupperna minskade i vikt medan det visade sig att 
de lätt överviktiga ökade i vikt. De antal barn som ökade i vikt var klart lägre i gruppen som deltog 
i både hälsokontroller och behandlingsprogram än de barn som endast deltog i hälsokontrollerna. 
Skillnader sågs i mätbara parametrar till fördel för interventionsgruppen. 
Kvalitet: Överlag god kvalitet. I sammanfattning framgår inte syftet, dock finns syftet med i 
bakgrunden. Metoden diskuteras inte i diskussionsdelen, däremot diskuteras resultatet.  
 
 
 


