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Sammanfattning__________________________________________________ 
 
Peter Wallin 
 
Vad kan skolan göra för att hjälpa barn med övervikt eller fetma? 
 
 
 
2007      Antal sidor: 23___________________  
 
Syftet med den här studien var att belysa i vilken utsträckning skolan arbetar i linje med 
styrdokumenten, avseende hälsa, begränsat till övervikt och fetma. Läroplanen (Lpo 94) visar 
att skolan bland annat skall ge barnen en kunskap och förståelse kring att sättet att leva 
påverkar den egna hälsan. För att belysa hur skolan arbetar i enlighet med detta, intervjuades 
fyra lärare samt en rektor. Rektorer från sju andra skolor fick dessutom besvara enkätfrågor 
kring hur de arbetar med övervikt och fetma vid sina skolor. Resultatet visar att de 
medverkande skolorna i den här studien anser att de arbetar aktivt i frågan om hanteringen av 
barn med övervikt eller fetma. Metoder de använder för att uppnå detta är bland annat att 
uppmuntra daglig rörelse, servera bra och näringsrik mat, samt att låta barnen pröva på olika 
idrotter och dessutom via skolhälsovården stödja de barn och föräldrar som är i behov av 
hjälp.  
___________________________________________________________________________ 
 
Nyckelord: Övervikt, fetma, hälsa, kost, fysisk aktivitet 
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1 Inledning_______________________________________________________ 
 
1.1 Prolog 
Vi äter mat för att tillföra kroppen ny energi och näring och därigenom överleva. Mat kan 
också bidra till glädje, genom att vi sätter oss vid ett fint dukat bord och äter god mat 
tillsammans med människor vi tycker om. Ytterligare en positiv aspekt på att äta rätt är att det 
förbättrar koncentrationen och gör att vi tänker bättre (Livsmedelsverket, 2007). Detta bör 
vara av intresse att beakta för de människor som dagligen arbetar med barn i skolan. Barn som 
inte äter blir trötta och okoncentrerade, med följden att de får svårare att ta till sig ny kunskap, 
enligt Janson och Danielsson (2003). En måltid kan också vara något helt annat, något som 
bidrar till att vi går upp i vikt.  
 
Denna studie är inriktad mot att undersöka vad skolan gör för att hjälpa barn med övervikt 
eller fetma. Bedrivs skolverksamheten i enlighet med styrdokumenten, både de statliga och 
kommunala i det dagliga arbetet? För att få klarhet kring detta undersöktes vad som stod i 
styrdokumenten kring ämnet hälsa. Läroplanen (Lpo 94) är det huvudsakliga styrdokument 
som sätter upp riktlinjer för den obligatoriska skolan, och däri står bland annat att läsa 
följande:  
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa, samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön. (Lpo 94, sid.12)  
 
Hur mycket innefattas i begreppet grundläggande kunskaper? Har man som lärare uppfyllt 
läroplanskraven om barnen efter genomgången grundskola är medvetna om att man inte bör 
äta diskmedel, flugsvamp och liknande giftiga artiklar, eller innefattar begreppet även till 
exempel förståelsen för skillnaden mellan mättat och omättat fett, samt dess skiftande 
påverkan på människokroppen? Ingenting kring detta finns nedtecknat i läroplanen. Ett 
tillägg, rörande fysisk aktivitet, har också gjorts: 
 
Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen. (Lpo 94 sid.5) 
 
Läroplanstexten går att tolka som att de lärare som så önskar att arbeta med daglig fysisk 
aktivitet har stöd i att det faktiskt står nämnt i läroplanen att man skall sträva efter just det. 
Samtidigt kan en lärare hämta stöd i samma text att inte planera in daglig fysisk aktivitet, 
eftersom det ju endast är ett strävansmål, och inte ett mål att uppnå. I skollagen som är 
framtagen av Sveriges riksdag saknas en egen portal, det vill säga en egen rubrik för ämnet 
hälsa. Under skolhälsovårdens uppgifter finns dock nämnt att elevers hälsa skall hållas under 
uppsikt av just skolhälsovården. Övervikt och fetma tas inte upp i lagen över huvudtaget. Det 
som finns att läsa i skollagen angående den kost som serveras i skolrestaurangerna är 
följande: 
 
Eleverna i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria skolmåltider (Lag 1997:1212, kapitel 4, 
paragraf 4 a)  
 
Frågan varför det inte står någonting om att maten som serveras i skolrestaurangerna skall 
vara energirik och/eller näringsrik kan i det här sammanhanget ställas. Ingenting av detta 
finns nämnt i paragrafen. Ingenstans står det heller nämnt att skolluncherna skall inspirera 
eleverna att intressera sig för den mat de äter eller hur den blivit tillagad, vilka råvaror som 
ligger till grund för slutprodukten som placerats på tallriken framför dem. 
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På kommunal nivå finns en utbildningsplan för stadens skolor. En ny utbildningsplan kommer 
att presenteras av den nya kommunala ledningen. När detta kommer att ske är i dagsläget inte 
fastställt. I den senaste utbildningsplanen (2004-2006) tas elevers hälsa upp i avsnittet om 
förebyggande arbete. 
 
Ett aktivt hälsoarbete skall bedrivas, till exempel rörande kost och motion. Skolan skall 
genom samarbete med olika aktörer och genom ett aktivt förebyggande arbete motverka 
elevers och vuxenstuderandes användning av alkohol, narkotika och andra droger. (Västerås 
stads utbildningsplan 2004-2006, sid. 9) 
 
De fyra raderna kring elevernas hälsa i utbildningsplanen griper över ett stort område. Den 
breddar sig alltifrån kost och motion till att motarbeta droganvändning. Ordvalet kring arbetet 
med elevernas hälsa i den första meningen är dock skarpare än det lite mer försiktiga som 
finns att läsa i Lpo 94. Här står klart och tydligt att ett aktivt hälsoarbete skall bedrivas, dock 
inte på vilket sätt. Dessa fyra stycken i läroplanen, skollagen och den kommunala 
utbildningsplanen är alltså de riktlinjer som lärare i den undersökta kommunen har att arbeta 
efter när det gäller elevers hälsa.  
 
Det kan vara svårt att veta vad man bör äta. År 1992 förespråkade forskare från det 
amerikanska jordbruksdepartementet att man skulle äta enligt kostpyramiden, där livsmedel 
med mycket kolhydrater var basen, alltså det man skulle äta mest av för att må bra, (Wilett 
och Stampfer, 2003). Rekommendationerna spreds ut i världen, men nu ett drygt decennium 
senare, påvisar Livsmedelsverket (2007) att vi istället bör välja tallriksmodellen som 
utgångspunkt för det dagliga födointaget. Tallriksmodellen går ut på att tallriken delas in i tre 
delar. De två större delarna, vardera cirka 40 procent av tallrikens yta, skall täckas med 
Potatis, ris eller pasta, samt grönsaker. Den sista delen, cirka 20 procent av ytan, skall 
innehålla kött eller fisk. (Livsmedelsverket, 2007) Den stora skillnaden mellan dessa två 
rekommendationer är att andelen kolhydrater reducerats kraftigt.   
 
Problemet med forskningsrapporter som visar skiftande resultat är att det lätt kan bidra till att 
många börjar tvivla på dess slutsatser. I det skedet är det inte minst viktigt att skolan kan vara 
en informationskanal, både till barnen i klasserna, men också till föräldrarna, över vad som är 
bra mat att äta för att behålla hälsan. Den skola som i den här undersökningen kallas för Skola 
A, serverar dagligen sina luncher enligt ett koncept framtaget av Konsumentverket och 
Centrum för tillämpad näringslära. År 2003 lanserade de Smart-mat, som bygger på att 
skolmaten skall vara nyttigare att äta och samtidigt mer miljöanpassad. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur skolan arbetar i linje med styrdokumenten, 
avseende hälsa, här begränsat till övervikt och fetma. 
 
1.3 Frågeställningar 
1) Hur ser personalen vid de undersökta skolorna på problemet med överviktiga eller feta 
barn, utifrån de styrdokument som bör ligga till grund för deras arbete? 
2) Vad anser personalen vid de undersökta skolorna att skolan bör göra för att hjälpa barnen 
med övervikt eller fetma? 
3) Vad gör de undersökta skolorna för att hjälpa barnen med övervikt eller fetma? 
4) Vad kan de undersökta skolorna göra mer kring detta? 
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1.4 Begreppsdefinitioner 
Förklaring av några centrala begrepp i denna studie följer nedan. Samtliga fakta och tabeller 
kring BMI och Iso-BMI från Världshälsoorganisationens hemsida (www.who.int): 
 
BMI (Body Mass Index) BMI är ett värde som anger relationen mellan en persons vikt och längd. För 
att få ut sitt BMI-värde ser uträkningen ut enligt följande: Kroppsvikten (i kilo) delas med 
kroppslängden (i meter) i kvadrat (längden x längden).  
Exempel: En man väger 75 kilo och är 1,8 m lång. 75 delas då med 3,24 (1,8 x 1,8) och svaret blir 
23,1. Den här mannen har alltså ett BMI-värde på 23,1. För att avläsa sitt resultat finns en tabell 
framtagen. 
                       Viktklasser       Män     Kvinnor 

Underviktig    Mindre än 20  Mindre än 18,6 
Normalviktig  20,0 – 25,0  18,6 – 23,8 
Överviktig  25,0 – 30,0  23,8 – 28,6 

  Fetma  Mer än 30  Mer än 28,6 
 

Iso-BMI Ett anpassat BMI-mått för barn. Uträkningsformeln är densamma som för vuxna. Det som 
skiljer är tabellen som används för att läsa av det uträknade värdet. Barntabellen är satt med två värden 
som anger om ett barn är överviktigt eller om det lider av fetma. Ett utdrag ut tabellen för iso-BMI: 

         Övervikt ISO-BMI 25  Övervikt ISO-BMI 30 
Ålder  Pojkar    Flickor  Pojkar  Flickor 
  3    17,9       17,6   19,6   19,4 
 3,5    17,7       17,4   19,4   19,2 

Hur läser man då tabellen? En treårig pojke som har BMI 18, ligger över gränsen för iso-BMI 25, 
vilket med andra ord betyder att pojken är överviktig, men att han inte lider av fetma. 
 
Övervikt (bland barn): Iso-BMI värde som överstiger 25 anses vara övervikt. 
 
Fetma (bland barn): Iso-BMI värde som överstiger 30 anses vara fetma. 
 
 

2 Bakgrund______________________________________________________ 
  
2.1 Bearbetning av tidigare forskning 
Forsknings- och litteraturmaterial kring övervikt och fetma, samt kost och motion råder det 
ingen brist på. Efter sökande via högskolebiblioteket, stadsbiblioteket och Internet var också 
artiklar om både övervikt och vad som kan göras för att råda bot på den funna. De olika 
texterna organiserades enligt Denscomes (2000) förslag till förberedelse av kvalitativ data. 
Detta innebär att artiklar från Internet skrevs ut, så att inte en del av det tänkta 
arbetsmaterialet fanns på datorn och en del i pappersformat. Vidare markerades intressanta 
stycken i texterna, vilka sedermera kom att forma grundstommen i bakgrundskapitlet. Den 
viktigaste frågan att ställa sig var vad som var relevant till studien i de olika texterna? 
Eftersom allt material handlade om övervikt och fetma, och vad som kunde göras åt den, 
gällde det också att sortera bort sådant som inte hörde till studien. Texter kring olika 
bantningsmetoder valdes i denna redovisning av tidigare forskning till exempel bort, eftersom 
överviktiga barn mycket sällan behöver banta, enligt skolsköterskan som användes som 
respondent till den här studien. Istället räcker det oftast att de överviktiga barnen ser till att 
inte öka mer i vikt, tills de blivit längre och därmed ”växt ikapp” sin vikt.  
 
Organiseringen av de olika texterna ledde till att relevant material för studiens syfte nu var 
framtaget. Där fanns forskningsmaterial och övrig litteratur kring både övervikt, fetma, samt 
vad som kan göras för att avhjälpa dessa problem. Därefter återstod att kategorisera texterna, 
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så att det gick att sortera upp dem under rubriker, för att därigenom få en bättre överblick. Ett 
flertal av texterna bearbetade frågan om själva övervikten, medan andra artiklar tog upp 
varför människor blir överviktiga. Förslag kring skolans möjligheter att bidra med hjälp fanns 
också med, även om det inte finns särskilt mycket forskningsmaterial just kring ämnet om vad 
skolan kan göra för att hjälpa överviktiga eller feta barn.   
 
Kategoriseringen resulterade i tre huvudrubriker, där det fanns möjlighet att placera in 
underrubriker med tillhörande texter: 
1) Övervikt och fetma, som innefattar hur det ser ut med övervikten och fetman idag, i 
världen och i Sverige. Likaså om det är så farligt med övervikt, samt om övervikt och fetma 
numera är en klass och genusfråga?     
2) Kost och motion, handlar om varför vi blir överviktiga och feta, och framförallt varför vi 
blir mer överviktiga nu mot för tjugo år sedan. 
3) Vad kan skolan göra? Syftet med denna uppsats är att belysa hur skolan arbetar i linje 
med styrdokumenten, avseende hälsa, här begränsat till övervikt och fetma. Av den 
anledningen föll det sig naturligt att texter kring det ämnet tilldelades en egen rubrik.  
 

2.2 Övervikt och fetma 
 
Ingen kan bli överviktig eller fet utan att ha ett större energiintag än utgifterna.  
(Stephan Rössner, Bra Start nr.33, 2003 sid.17) 
 
2.2.1  Den globala övervikten 
Övervikt och fetma är idag två stora folkhälsoproblem, inte bara i Sverige, utan även i en stor 
del av världen. Mellan åren 1980 och 2000 tredubblades antalet överviktiga och feta barn i 
USA och siffror från Europa visar på att utvecklingen är på väg åt samma håll i Europa, 
liksom i Kina (Sundblom, 2006). Världshälsoorganisationen, WHO, har till och med benämnt 
den stigande vikten på jordens befolkning som en global epidemi (Sundblom, 2006). Studier 
som gjorts i Sverige visar att andelen överviktiga svenska barn är ungefär 20 %, med lite 
variation uppåt och neråt beroende på undersökningstillfälle. Till detta skall dessutom cirka 
5% feta barn läggas till, (Sundblom, 2006). Professor Barry Popkin, som arbetar vid 
University of North Carolina i USA, beskriver förändringen som skett i världen under de 
senaste decennierna på följande sätt: 
 
Vi upplever en anmärkningsvärd övergång från en värld i svält, till en tid då 
välfärdssjukdomar blir det allvarligaste hotet mot människors hälsa. (Citatet från artikeln: 
”Fler lider av övervikt än av svält”, www.nyfikenvital.org) 
 
2.2.2 Övervikt bland barn – nytt system för nationell uppföljning 
En undersökning om övervikten bland svenska barn är den som Folkhälsoinstitutet 
genomförde under år 2005, som kom att kallas Övervikt bland barn - nytt system för nationell 
uppföljning. Syftet med undersökningen var att införa ett nationellt uppföljningssystem 
angående svenska tioåringars eventuella övervikt och fetma. Metod för att komma fram till 
resultaten var användning av BMI. Folkhälsoinstitutets undersökning bygger på uppgifter om 
3 165 barn, samtliga från årskurs fyra.  
 
Övervikt och fetma är ingenting som uppenbarar sig endast under en viss ålder av ungdomen, 
den förekommer i alla åldrar, enligt Folkhälsoinstitutet (2005). Elever blir vägda och mätta ett 
antal gånger under skoltiden, och av den anledningen fanns möjligheten att forska i den 
stigande vikten bland barnen i jämförelse mellan dessa mätningar. Det som slutligen avgjorde 
att Folkhälsoinstitutet ändå valde att bara koncentrera sig på elever från en bestämd årskurs 
var att de utgick från att utvecklingen på barnens vikt, om man jämförde den över tid, ändå 
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skulle bli densamma i alla åldersgrupper. Anledningen till att de valde just tioåringar i denna 
forskning var flera. Dels kommer barn in i puberteten vid olika tidpunkter, och eftersom 
puberteten påverkar kroppens fettvävnadsutveckling, ville de vara säkra på att inga deltagare i 
undersökningen kommit upp i puberteten. Den andra anledningen var att vägning sker av 
samtliga elever i just årskurs fyra, varför någon extra insats av skolhälsovården inte var 
nödvändig.      
 
Barnen i undersökningen var från fyra svenska kommuner, Ystad, Västerås, Karlstad och 
Umeå. De hade skiftande ursprung och kom från samhällets alla klasser. Andelen barn med 
övervikt var enligt undersökningen 18,7 procent, och barn som ansågs feta uppgick till 4,9 
procent. Resultatet visar alltså att 23,6 procent av de 3 165 barnen antingen var överviktiga 
eller feta. Skillnaderna mellan kommunerna var små, och institutet anser att bilden av 
undersökningen är representativ för hela landet, tack vare att undersökningen omfattade en så 
stor mängd barn. 
 
2.2.3 Är det farligt med lite övervikt? 
Övervikt är ett svårbestämt begrepp, hävdar Stephan Rössner, som är hälsoinriktad 
beteendeforskare samt överläkare vid överviktsenheten på Huddinge Universitetssjukhus (Bra 
start, 2003). Rössner menar att det nästan är omöjligt att säga om en person väger lite mer än 
normalt, eller om personen är överviktig Detta på grund av att gränserna mellan de olika 
stadierna av överviktighet är svårbestämda. Likaså är metoderna för att få fram ett entydigt 
svar på om någon är överviktig svårdefinierade. Det som däremot inte går att ta miste på, 
enligt Rössner, är att riskerna för komplikationer på grund av övervikt och fetma ökar i takt 
med ”att nålen på vågen stiger uppåt”. Han uppskattar bland annat att ungefär hälften av alla 
svenskar idag befinner sig i riskzonen för en betydligt ökad risk att drabbas av diabetes på 
grund av övervikt. Det som är mest alarmerande, enligt Rössner, är att nästa generation 
vuxna, de som idag är barn, i många fall har en livsstil som bidrar till att de löper en allvarlig 
risk att bli överviktiga. Om de inte redan blivit det. Många barn äter nämligen mat som inte är 
nyttig för dem, samtidigt som de rör sig alltför lite, enligt läkaren. Risken för att dessa barn 
riskerar kommande övervikt är därför mycket stor, menar Rössner, och pekar på siffror som 
bland annat visar att andelen feta tonåringar har fyrdubblats under den senaste 25-årsperioden, 
(Bra start, 2003). Diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är några av de sjukdomar som en 
överviktig person löper en större risk att drabbas av, enligt Rössner.   
 
2.2.4 Rikscentrum för barnfetma 
År 1997 startades på Huddinge Universitetssjukhus ett rikscentrum för överviktiga barn. Nu 
tio år senare är verksamheten mer fullbokad än någonsin, samtidigt som de bytt namn till 
Rikscentrum för barnfetma. Under de tio år som passerat sedan de öppnade verksamheten, har 
de tvingats inse att det inte går att behandla alla överviktiga barn, utan stället fokusera på de 
barn som är feta. I sin bok överviktiga barn (2003) påvisar Janson och Davidsson skillnaden 
mellan övervikt och fetma: 
 
Fetma är ett ord som många reagerar inför. En del säger obesitas och tycker att det låter 
bättre. För oss är övervikt och fetma medicinska diagnoser. Fetma är en sjukdom. Övervikt är 
en risk för fetma. (Janson och Danielsson, 2003 sid.14) 
 
Det som författarna pekar särskilt starkt på, och något som enligt dem borde uppmärksammas 
mer, är att de som är feta en gång i tiden ”bara” varit överviktiga. Ju tidigare insatserna kan 
sättas in för att hjälpa de överviktiga barnen, desto större är chanserna att undvika fetman.    
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2.2.5 Sammanfattning bakgrund kring övervikt och fetma 
Övervikt och fetma är två begrepp som måste hållas isär, enligt Janson och Danielsson 
(2003). Fetma är en sjukdom, medan övervikt är en risk för fetma. Folkhälsoinstitutet 
genomförde under 2005 en undersökning med 3165 svenska tioåringar från fyra olika 
kommuner från Ystad i söder till Umeå i norr. Resultatet från forskningen visade att 18,7 
procent av barnen var överviktiga och 4,9 procent feta. Antalet barn i undersökningen var så 
pass stort att forskarna hävdar att resultatet är representativt för hela landet, särskilt som 
barnen i undersökningen inte uppvisade några avvikelser oavsett vilken ort de bodde på. Det 
betyder med andra ord att nästan var fjärde svensk tioåring uppvisar övervikt eller fetma. 
Rössner (2003) påpekar att för att slippa övervikt och fetma gäller det att förbruka mer eller 
åtminstone lika mycket energi som man stoppar i sig.       
 

2.3 Kost och motion 
 

- Faktum är, sa Kanin, att du sitter fast. 
- Det här är följden, sa Puh förargat, av att ha för trånga dörrar. 
- Det här är följden, sa Kanin strängt, av att äta för mycket. (Milne A.A i Jansson och 

Danielsson, 2003 sid.48) 
 

2.3.1 Varför blir vi överviktiga? 
Vad är det då som gör att barnen blir mer övervikiga och feta idag än för ett antal tio år 
sedan? Det finns egentligen inga genetiska förklaringar till detta i människokroppen, enligt 
Janson och Davidsson (2003). Våra gener ser i stort sett likadana ut som de gener våra 
förfäder bar på för tusentals år sedan. Eftersom kroppen alltså inte har förändrats, och trots att 
vi blir överviktiga nu fast människorna inte blev det förr i tiden i samma utsträckning, bör 
svaret alltså finnas i vad vi som människor väljer att göra med vår kropp under vår livstid. 
Barn i dag äter mycket mer än vad de behöver för att klara sig, enligt författarna. Dessutom 
äter och dricker de en massa saker som inte är bra för dem. Läskintaget har till exempel 
tredubblats på bara en generation. Numera finns också alltid mat tillgängligt, i stort sett 
oavsett vart vi befinner oss. Författarna pekar dessutom på den alltmer utbredda traditionen att 
fira saker. Det är födelsedagskalas som tenderar att bli större och större för varje år, det är 
julgransplundring, kanelbullens dag, och Halloween. Den sistnämnda anledningen att fira har 
på bara de senaste åren formligen exploderat i omfång, och med den har ytterligare en 
anledning att stoppa i sig sötsaker tillkommit. Samtidigt visar författarna även på att ärftliga 
faktorer kan spela in. En del barn har helt enkelt lättare att gå upp i vikt än andra. Det här är 
dock inget nytt fenomen, vissa barn har i alla tider ärvt risken att bli överviktig av sina 
föräldrar, men det är först under de senaste trettio åren som viktökningen formligen 
exploderat. 
 

2.3.2 Förebyggande åtgärder mot fetma – en systematisk litteraturöversikt  
SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering tar i sin rapport från november 2004 
bland annat upp problemet med barns övervikt, samt vad som kan göras åt den. Rapporten 
hänvisar till en rad undersökningar som genomförts i ämnet, både i Sverige men även i 
utlandet. Läskedrycksintag är en detalj som har studerats. Ludwig, Peterson och Gortmaker 
(2001) slog i sin forskningsrapport fast att det finns ett samband mellan en ökad konsumtion 
av sötade drycker och ett stigande BMI. Under den senaste femtioårsperioden hävdar 
forskarna att intaget av sötade drycker hade ökat med 500 procent bland amerikanska 
tolvåringar, vilket i sin tur betyder att dessa läskedrycker nu är den största källan av 
sockerintag för dessa barn. Den stora risken med läskedrycker menar forskarna är att den som 
dricker dessa drycker får i sig en stor mängd socker, vilket leder till att kroppen luras att tro 
att den tillförts långvarig energi. Dock är denna hållbarhet betydligt mycket kortare på grund 
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av att den kommer in i kroppen via en dryck, och alltså omvandlas till energi betydligt mycket 
fortare än om den tillförts kroppen via en fast föda, menar Ludwig m.fl (2001). På det visas 
luras kroppen och mättnadskänslan försvinner snabbare och kräver därför att mer energi fylls 
på, enligt forskarna. De hävdar vidare att flytande socker inte bidrar till mättnad, däremot till 
övervikt. 
 
2.3.3 Riksmaten – barn 2003 livsmedels och näringsintag bland barn i Sverige 
2 500 svenska barn i åldrarna 4, 8 och 11 år innefattades i denna undersökning, som 
genomfördes av Livsmedelsverket (2007), där allt vad barnen åt och drack fördes ner i 
dagböcker. Resultatet av denna forskning visade att intaget av framför allt mättat fett, socker 
och salt var för stort, samtidigt som mat innehållande kostfibrer var för litet.  Tre detaljer som 
speciellt noterades kring barnens kostvanor var att: 
 

• Barnen åt i genomsnitt hälften så mycket frukt och grönsaker som rekommenderas. 
Endast vart tionde barn nådde upp till den rekommenderade nivån på 400 gram per 
dag.  

• Barnen drack mycket saft och läsk. Den genomsnittliga åtgången bland barnen var två 
deciliter per dag. Vart tionde barn drack mer är fyra deciliter saft och läsk per dag. 
Någon exakt rekommendation finns inte från livsmedelsverket gällande dagligt läsk 
och saftintag, däremot finns riktlinjer att det tillsatta sockret i en daglig föda inte bör 
bidra med mer än 10 energiprocent av den totala mängden socker man får i sig. 
Genomsnittet bland barnen i undersökningen var att det tillsatta sockret i kosten var 14 
energiprocent, alltså 40 procent högre än rekommendationerna.   

• En fjärdedel av de kalorier barn får i sig kommer från godis, läsk och bakverk. Detta 
på grund av att dessa produkter innehåller en stor mängd mättat fett och socker. 

 
2.3.4 Är snabbmatsindustrin den stora boven? 
Mycket av skulden för att vi människor blir fetare anses bero på att vi äter för mycket 
snabbmat. Rössner (Bra Start, 2003) påpekar att det till viss del ligger lite sanning i dessa 
påståenden, eftersom det på snabbmatsrestauranger finns många rätter som ur hälsosynpunkt 
inte är lämpliga att äta för mycket av. Samtidigt hävdar Rössner (Bra Start, 2003) även att 
kritiken mot snabbmatsrestaurangerna i många fall dessutom är felaktig. Mycket av den mat 
som serveras på snabbmatsställen menar han är i själva verket så kallad smalmat. För att den 
skall göra någon nytta krävs dock naturligtvis att man som konsument väljer att beställa just 
de alternativen, istället för den mat som inte är nyttig.  
 

2.3.5 Den spontana leken 
Många barn har numera långa dagar på fritidshemmen efter skolan, och väl hemma därifrån är 
det innebandy, fotboll eller kanske fiolträning som gäller, åtminstone ett par kvällar i veckan. 
På helgen är det sedan ofta matcher, och rent av ett födelsedagskalas eller två. Att bara få vara 
ute och leka har hamnat lite i skymundan, och därför blir barnen också ovana vid den 
lekformen, (Janson och Danielsson, 2003). Författarna tar även upp transporten till och från 
skolan som ett exempel på hur vardagsmotionen minskar i samhället. Förr i tiden ansågs det 
privilegierat att bo nära skolan. Numera är det rena trafikkaoset där, främst på mornarna när 
alla skall lämna sina barn med varsin bil. All trafik gör dessutom att många föräldrar som 
anser sig kunna låta barnen gå själva, ändå väljer att skjutsa dit dem, ur ren säkerhetsaspekt, 
eftersom så många andra kör sina barn till skolan. Det här bidrar naturligtvis till att många 
barn kommer till skolan med allt spring i benen kvar, och hur lätt är det att sitta stilla och 
lyssna då, frågar sig författarna? 
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2.3.6 Nintendoeffekten – orsakad av stressade föräldrar? 
I begreppet Ninendoeffekten, bakar Janson och Danielsson (2003) in det ökande användandet 
av datorer, tv-spel och tv-tittande. Föräldrar väljer ofta att slå på en film för att få lite lugn och 
ro en stund efter jobbet, eller för att få vara i fred ute i köket när kvällsmaten skall stressas 
fram. Enligt en undersökning från Coop som författarna hänvisar till, använder en 
normalfamilj i snitt 14 minuter per kväll för att få till middagsmaten. Frågan som författarna 
då ställer sig är, hinner man på den tiden laga en näringsrik måltid till sig själv och barnen, 
eller blir det mest halv eller helfabrikat som värms upp? Jansson och Danielsson (2003) pekar 
också på att tekniken nu har gjort det möjligt för barn att spela tv-spel tillsammans, även fast 
ingen ens behöver resa sig från sitt eget skrivbord. Internet erbjuder en mängd spel som 
interaktivt sammankopplar användare, så att alla användare ser samma sak på sina skärmar, 
fast de inte sitter i samma hus, eller ens i samma land. Själva Nintendoeffekten bygger inte så 
mycket på att spelen i sig är skadliga, utan riktar mer in sig på all tid som går åt för att spela 
spelen. Massor av timmar går åt till att sitta stilla framför en bildskärm istället för att vara ute 
och cykla eller spela fotboll. 
 
2.3.7 Sammanfattning bakgrund kring kost och motion 
Varför blir vi överviktiga? De mänskliga generna har inte förändrats nämnvärt mot de gener 
som våra förfäder bar på för tusentals år sedan, och trots det blir vi nu överviktiga i en takt 
som mänskligheten aldrig tidigare skådat. Om nu övervikten inte beror på förändringar av 
människokroppen, ligger sannolikt lösningen istället i vad vi väljer att göra med kroppen 
under vår livstid (Janson och Danielsson, 2003). Enligt undersökningen Riksmaten 2003, som 
utfördes av Livsmedelsverket beror en stor del av barnens stigande vikt på att de får i sig 
alltför mycket mättat fett, socker och salt. Janson och Danielsson (2003), hävdar att svenska 
barns läskkonsumtion har tredubblats på bara en generation, och att en stor del av det socker 
barn får i sig idag kommer från just läsken. Forskning från USA (Ludwig, Peterson och 
Gortmaker, 2001), visar dels på ett samband mellan ökat läskintag och stigande BMI, samt att 
läskkonsumtionen bland amerikanska ungdomar ökat med 500 procent under de senaste 50 
åren. Avsaknaden av vardagsmotion är en annan detalj som Jansson och Danielsson (2003) tar 
upp som en bidragande orsak till den alltmer utbredda övervikten bland svenska barn.  
 

2.4 Vad kan skolan göra för att hjälpa barn med övervikt eller fetma?   
 

Med bättre koll på kroppen får man bättre koll på knoppen (Janson och Danielsson 2003 sid. 
105) 
 
2.4.1 Förslag på vad skolan kan göra för att främja svenska skolbarns hälsa 
Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet (2005) presenterade en förslagslista på totalt 79 
punkter till hur goda matvanor, ökad fysisk aktivitet, samt förståelsen för kosten och 
motionens betydelse för hälsan bland svenska barn skulle kunna främjas. Förslagen riktade sig 
både till regeringen, kommuner, föräldrar, som därigenom skall kunna bidra med följande för 
att säkerställa att kunskapen om hälsan bland de svenska eleverna framhålls. De punkter som 
direkt riktade sig till skolverksamheten var att: 
 

• Ämnet hem och konsumentkunskap (tidigare hemkunskap) bör förstärkas. 
Speciellt bör undervisningen rikta in sig på att få barnen att förstå matvanornas 
betydelse för den egna hälsan. Dessutom bör undervisningen innehålla information om 
marknadsföringen av livsmedel och därmed de olika påverkningar vi som 
konsumenter utsätts för via livsmedelsföretagens reklamkanaler. 

• Ämnet idrott och hälsa bör utvecklas och kvalitetssäkras. Det som i 
sammanhanget bör läggas särskilt stor vikt vid är de barn som räknas som lågaktiva. 
Deras behov och önskemål om undervisningen bör särskilt beaktas. Likaså måste 
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kunskapen om att ämnet idrott och hälsa är ett viktigt ämne för barnens hälsa särskilt 
framhållas. 

• Integrering av kost och motion. Undervisning om mat och fysisk aktivitet bör 
integreras mer i vanliga skolämnen för att förankra vikten av den kunskapen.     

• Ersättning införs. Skolor som inför en fungerande verksamhet kring goda matvanor 
och vikten av fysisk aktivitet skall tilldelas ersättning för de eventuella extrakostnader 
som det arbetet medför.  

• Utveckling av fritidsverksamheten. Även tiden efter avslutad skoldag är viktig. 
Fritidsverksamheternas arbete bör utvecklas och kvalitetssäkras så att den även 
innefattar fysisk aktivitet.  

• Utveckling av nationellt program för fortbildning. Personal inom skolan bör få 
kompletterande och fortlöpande utbildning gällande maten och den fysiska aktivitetens 
betydelse för den egna hälsan.  

   
2.4.2 S.M.A.R.T-mat, vad är det och vad går det ut på? 
Konsumentverket och Centrum för tillämpad näringslära, Samhällsmedicin (2003), har tagit 
fram konceptet ät S.M.A.R.T. I korthet går det ut på att modellen skall visa oss konsumenter 
vad vi ska äta, vad som är nyttigt för oss, men även hur miljön påverkas av våra val av det vi 
stoppar i kundkorgen på mataffären. Ett flertal skolor i Västerås kommun serverar sina 
dagliga luncher enligt modellen S.M.A.R.T-mat. Förslag ligger dessutom inne hos kommunen 
att samtliga skolor och förskolor i Västerås skall ingå i projektet. Vad står då Smart-mat för? 
S - Större andel vegetabilier  
Konceptet S.M.A.R.T mat försöker inte få folk att helt sluta äta kött, eftersom människan 
behöver många av de vitaminer som finns i kött, till exempel järn och zink, men däremot 
förespråkar de att det går att byta ut en del av köttet mot baljväxter (Ärtor, bönor eller linser), 
eftersom de ändå ger samma typ av näring.  
M - Mindre tomma kalorier   
Matvaror som innehåller mycket fett och/eller mycket socker, samt väldigt få mineraler och 
vitaminer brukar benämnas som tomma kalorier. Det är alltså långt ifrån bara farligt fett som 
kan vara förödande att stoppa i sig om man ur hälsosynpunkt tänker på det bästa för sin kropp. 
Socker är också en bov i det dramat, och diskussionerna har i det här ämnet gått heta en längre 
tid, främst för att produkter riktade mot barn innehåller en vansinnigt stor andel socker, samt 
att livsmedelsföretagen genom färgglada förpackningar och reklam får barnen att välja dessa 
produkter framför de mer hälsosamma alternativen. Livsmedelsverket menar dock att även 
om detta naturligtvis inte är bra ur barnens synpunkt, är det ändå godis, läsk och glass som är 
det största hotet mot barnens välbefinnande ur sockerintagandets synpunkt. Den stora risken 
med att få i sig stora mängder av dessa tomma kalorier, är att man äter dem istället för vanlig 
näringsrik mat, eller också utöver de ordinarie portionerna. I det första fallet riskerar man då 
att inte få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler, medan det i det andra fallet är stor 
risk att man blir överviktig. S.M.A.R.T mat konceptet går inte ut på att vuxna och barn skall 
sluta äta eller dricka dessa saker, istället har de som måtto att man kan äta godis eller glass, 
inte båda. 
A - Andelen ekologiskt ökas   
KRAV-märkt mat produceras utan tillsatser av kemiska bekämpningsmedel. I svenska 
matvaruaffärer finns nu över 4 000 KRAV-märkta varor, vilka alla har producerats med en 
garanti över att den är ekologiskt odlad och att större hänsyn tagits även till resten av miljön 
och djuren. 
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R - Rätt kött och grönsaker 
Minst två gånger om dagen behöver människan få i sig grönsaker, och då allra helst någon av 
de grövre grönsakerna, till exempel morötter, vitkål eller broccoli, som samtliga innehåller 
mer vitaminer än vad till exempel tomat och gurka gör, vilka mest bara består av vatten. 
T - Transportsnålt 
Som konsument kan man fundera över hur långt en vindruva färdats för att hamna i 
fruktdisken i våra svenska affärer. Konsumentverket har räknat ut att medelavståndet från 
odlaren till Stockholm är 620 mil. Detsamma gäller vilken som är vår allra vanligaste frukt i 
fruktskålen därhemma. Äpple kanske någon tror? Rätt svar är banan, vilka odlas och 
transporteras från Mellanamerika.  
 

2.4.3 Sammanfattning bakgrund kring vad skolan kan göra 
Enligt Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet finns en rad förbättringar inom skolans värld 
som är möjliga att genomföra, så att elever får en möjlighet att bli mer medvetna om att hur de 
behandlar sin kropp påverkar hur de mår (2005). De sex punkterna som betonas är: 

• Ämnet hem och konsumentkunskap (tidigare hemkunskap) bör förstärkas 
• Ämnet idrott och hälsa bör utvecklas och kvalitetssäkras 
• Integrering av kost och motion i de vanliga skolämnena 
• Ersättning införs till skolor med fungerande verksamhet inom kost och fysisk aktivitet 
• Utveckling av fritidsverksamheten 
• Utveckling av nationellt program för fortbildning av personal inom skolan kring 

kosten och den fysiska aktivitetens betydelse 
Konceptet Smart-mat (Konsumentverket och Centrum för tillämpad näringslära, 
Samhällsmedicin, 2003) går ut på att visa oss konsumenter vad vi bör äta, dels ur 
hälsosynpunkt för den enskilde människan, men även ur ett vidare miljöperspektiv. De fem 
bokstäverna i projektets namn står för: S - Större andel vegetabilier, M - Mindre tomma 
kalorier, A - Andelen ekologiskt ökas, R - Rätt kött och grönsaker, T – Transportsnålt. 
 
 

3 Metod_________________________________________________________ 
 

3.1 Forskningsstrategi 
Två metoder har använts för att belysa studiens syfte: 
1) Intervjuer med personal från två skolor, angående deras arbete kring hanteringen av 
övervikt och fetma 
2) Enkäter till rektorer på sju andra skolor 
 
Detta arbete bygger på de kvalitativa data som samlades in via de intervjuer och enkäter som 
sökte svar på frågan om hur skolan arbetar i linje med styrdokumenten, avseende hälsa, här 
begränsat till övervikt och fetma. Skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ studie är 
enligt Backman (1998) att en kvalitativ studie innefattar verbala formuleringar, vad 
respondenter svarat i ord. I en kvantitativ studie används mer siffror, tabeller och statistik. 
Fördelen med kvalitativa intervjuer är att man kan föra ett samtal med den man intervjuar. 
Kontakten med den intervjuade blir personlig, det blir en upplevelse när man får ta del av 
intervjupersonens värld. I den kvalitativa intervjun kan man ge intervjupersonen möjlighet att 
tillägga något denne glömt, eller kommer på i slutet av intervjun (Kvale, 1997). Kvalitativ 
forskning kan också ses från en annan synvinkel, Denscombe (2000, sid.244) menar att det är: 
Produkten av en tolkningsprocess 
 
Sammanställningen av kvalitativ data är alltså en tolkning gjord av forskaren, och resultatet 
av processen kan variera beroende på vem som utfört den, (Denscombe, 2000). För att på ett 
överskådligt sätt redovisa resultaten i den här studien gjordes en sammanställning av de 
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inkomna svaren, (se rubrik 4). Detta arbete utfördes av mig, och är av den anledningen en 
tolkning utifrån mitt sätt att värdera de olika svaren.  
 

3.2 Urval  
Till studien valdes fem nyckelpersoner ut som respondenter till intervjuerna. Anledningen till 
att dessa valdes var att de satt på sådana positioner att de ansågs som mest lämpade att svara 
på forskningsfrågorna, allt enligt den princip som Denscombe (2000) förespråkar vid urvalet 
till intervjuer. Han betonar där vikten av att göra ett genomtänkt val av respondenter innan en 
intervju genomförs. De fem personerna som valdes till intervjurespondenter arbetar på två 
olika skolor inom samma kommun och stad, men inom olika stadsdelar. Klasslärare, 
idrottslärare, skolsköterska och rektor på en skola, som i resultatet kallas ”Skola A”. Hem och 
konsumentkunskapsläraren arbetar på en annan skola, i resultatet kallad ”Skola B”.  
 

Dessa personer valdes ut till respondenter: 

1) En klasslärare, detta för att hon är den person som träffar barnen mest under skoldagen. 
Dessutom är en klasslärare den personalkategori på skolan som har mest kontakt med 
föräldrarna till barnen i sin klass. 
2) Idrottsläraren ansågs lämplig att intervjua, eftersom det är hon som på skolan ansvarar för 
barnen under idrott och hälsa lektionerna, samt under friluftsdagar.  
3) Skolsköterskan valdes som respondent tack vare sin arbetsuppgift att undersöka barnens 
vikt och hälsa i stort.  
4) Skolans rektor, i egenskap av den person som beslutar om hur skolan bör jobba kring de 
eventuella problemen med överviktiga barn, men också som den person som bör ha en 
övergripande kontroll över hur skolans arbete i den här frågan utövas. Som chef över skolan 
är rektorn dessutom ytterst ansvarig för skolan verksamhet.  
5) Hem och konsumentkunskapslärare ansvarar för att barnen i skolan skall förstå sambandet 
mat-hälsa-motion, det vill säga att det du äter och gör påverkar hur du mår.     
 
För att undersöka hur fler av kommunens skolor hanterar problemet med övervikt och fetma, 
valdes dessutom rektorer från sju andra skolor ut. Dessa rektorer är verksamma inom samma 
kommun som skola A och skola B, fast i sju andra stadsdelar. Fördelen med att täcka in 
åsikter från flera områden i kommunen, var att synen på vad en skola bör och kan göra för att 
hjälpa överviktiga eller feta barn kan skilja sig från en skola till en annan, beroende på vilket 
upptagningsområde skolan har. Via en enkät fick rektorerna svara på tre frågor (se rubrik 
3.3.2), kring hur de såg på övervikten och fetman på sin skola, samt vad de valt att göra för att 
motverka dessa. 
 

3.3 Datainsamlingsmetoder   
  
3.3.1 Intervju 
Som intervjumetod till den här studien valdes den semistrukturerande intervjun. Anledningen 
till det valet var att den metoden är mest lämplig för att få svar på forskningsfrågorna till 
studien. Den semistrukturerade intervjumetoden bidrog till att respondenterna själva fick 
möjlighet att bidra med egna tankar kring frågorna, och inte var styrda av enkäterr, med till 
exempel ja och nej frågor. En semistrukturerad intervju går enligt Denscombe (2000) till så att 
forskaren har öppna frågor förberedda, och att respondenten efter att ha svarat på dem, också 
har möjligheten att vidareutveckla sina funderingar kring ämnet. Vikten skall i en 
semistrukturerad intervju läggas på att respondenten själv får lägga fram sina synpunkter. Vid 
vissa tillfällen fick intervjuerna karaktären av en ostrukturerad intervju, när respondenterna 
ville bygga vidare på sina tankar om det valda ämnet. En ostrukturerad intervju är enligt 
Denscombe mer likt ett samtal mellan två personer än en intervjusituation. Skillnaden mellan 
en intervju och ett samtal är enligt författaren att i en intervjusituation skall det vara forskaren 
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som styr vad som diskuteras, medan ett samtal kan löpa fritt mellan de involverade 
personerna.  
 
Denscombe skriver att en intervju ofta glider mellan termerna ostrukturerad och 
semistrukturerad, och att det i vissa fall bara är en fördel att låta respondenterna tala fritt, så 
länge de håller sig till det i förväg bestämda ämnet. Tre av intervjuerna genomfördes på 
respektive respondents arbetsrum på skolan, där intervjuerna utan avbrott kunde genomföras. 
Den fjärde och sista intervjun på skolan gjordes i ett klassrum, där ett par elever samtidigt satt 
och arbetade. Ett par gånger tvingades därför intervjun avbrytas en kort stund för hjälp till 
dessa elever. Detta var dock ingenting som störde intervjun. Den femte intervjun genomfördes 
i respondentens hem, där intervjun ostört kunde genomföras. Samtliga dessa fem intervjuer 
nedtecknades med papper och penna, samt att de anteckningar som i förväg fyllts i av 
respondenterna också tilläts användas till arbetet. 
 
3.3.2 Enkät 
Till de sju rektorerna skickades en enkät ut med tre öppna frågor: 
1) Hur anser du att det ser ut på din skola, gällande förändringen av skolelevernas vikt under 
de senaste tio åren? 
2) ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa, samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön.” (Lpo 94) Hur arbetar ni för att uppnå dessa mål? 
3) Slutligen, om du skall summera, vad anser du att skolan bör göra för att hjälpa överviktiga 
eller feta barn? 
Rektorerna fick där chansen att berätta om hur de ser på problemet med överviktiga eller feta 
barn, samt hur de arbetar för att hantera övervikten och fetman på sin skola. Samtliga sju 
rektorer tilldelades samma frågor.  
 
En öppen fråga är enligt Denscombe (2000) en fråga som lämnar till respondenten att 
formulera ett svar till. Fördelen med öppna frågor i en enkät är att den intervjuade får en 
chans att uttrycka sig med egna ord, och därmed kan utveckla sin åsikt. En nackdel kan vara 
att en enkät med öppna frågor oftast kräver mer tid av respondenten, än om frågorna har ett ja 
och ett nej alternativ att välja mellan, och att bortfallet därför kan bli större, (Denscombe, 
2000).  
 
Anledningen till att enkäter skickades ut istället för att intervjuer genomfördes med dessa 
respondenter var att det var alltför svårt att boka upp tid med sju rektorer. Via enkäten fick de 
istället själva bestämma när de ansåg sig ha tid att besvara de tre frågorna. 
 

3.4 Bortfall 
De fem inbokade intervjuerna kunde genomföras utan bortfall. Av de sju frågeformulären till 
rektorerna inkom först fem svar. Efter att en påminnelse skickats ut inkom även de två 
återstående rektorers svar. Anledningen till att de två inte hade svarat på den första enkäten, 
var i båda fallen att de läst frågorna, bestämt sig för att göra det lite senare, och därefter glömt 
bort dem.  
 

3.5 Databearbetning och analysmetod   
 

3.5.1 Bearbetning av intervju och enkätsvar 
Två av frågorna gavs till samtliga respondenter, dels för att få en uppfattning om vad de anser 
att skolan kan göra för att hjälpa de överviktiga eller feta barnen, dels för att kunna jämföra 
samtliga respondenternas åsikter i frågan. Dessa frågor var: 
 
1) Vad anser du att skolan bör göra för att hjälpa överviktiga barn?  
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2) Hur anser du att det ser ut på din skola, gällande förändringen av skolelevernas vikt under 
de senaste tio åren? 
 
Andra frågor var mer utvalda till ett par av respondenterna, då de ansågs vara mest lämpade 
att besvara dem. Som exempel fick idrottsläraren, tack vare att hon borde vara skolans mest 
insatta i ämnet kring vad som borde göras åt att så många elever väljer att inte delta i 
skolidrotten bland annat frågor om det. Rektorn fick fler av de lite vidare ansvarsfrågorna, om 
vad skolan bör göra, medan klassläraren eller hem och konsumentkunskapsläraren ansågs 
mest lämpad att besvara till exempel följande fråga: 
 
Planeras vissa lektioner på något särskilt sätt, med tanke på vilka barn som skall delta (ur 
viktsynpunkt på barnen)? 
 
Efter att samtliga fem intervjuer var genomförda, samt att de sju enkäterna besvarats, 
organiserades all data, enligt Denscombes (2000) anvisningar gällande förberedelse av 
kvalitativ data för analys. Denscombes metod går ut på att det inkomna materialet skall 
organiseras och kategoriseras, så att det därmed blir lättare att överblicka. En del av 
intervjumaterialet var skrivet av respondenterna själva. Detta tack vare att samtliga fem 
intervjurespondenter, innan den bokade intervjun fått frågorna skickade till sig, och fyra av 
dem hade därför gjort mer eller mindre utförliga anteckningar kring sina svar på de utskrivna 
sidorna. Resten av det skrivna materialet nedtecknades i samband med att intervjuerna 
genomfördes. När organiseringen var klar gjordes en sammanställning av de olika svaren. 
Vilka svar hörde ihop med varandra, och under vilka rubriker passade de bäst? 
Sammanställningarna bröts sedan ner i fyra relevanta kategorier (se nedan), vilket enligt 
Denscombe gör att resultatläsningen blir mer överskådlig. De fyra kategorierna i resultatet 
blev:  
1) Övervikten och fetman bland skoleleverna  
2) Vad bör skolan göra för att hjälpa barn med övervikt eller fetma? 
3) Vad gör skolan för att hjälpa barn med övervikt eller fetma? 
4) Vad kan skolan göra mer för att hjälpa barn med övervikt eller fetma?  
 
Varje svarssammanställning bearbetades därefter för sig, genom att svaren lästes igenom och 
jämfördes. Tyckte respondenterna lika kring den aktuella frågan? Där de inte tyckte lika, vad 
var det som skiljde åsikterna från varandra? Eftersom samtliga frågor under intervjuerna hade 
ställts till minst två respondenter fanns det alltid minst två svar att jämföra med. En 
sammanfattning av respondenternas åsikter, oavsett om svaren överensstämde med varandra 
eller inte, sammanställdes därefter under varje fråga. De åsikter som framkom i samband med 
intervjuerna, som inte hörde till själva frågan, sållades bort från sammanfattningen. För att 
tydliggöra hur denna process genomfördes, exemplifieras detta med hjälp av frågan: 
 
Hur anser du att det ser ut på din skola, gällande förändringen av skolelevernas vikt under de 
senaste tio åren? 
 
Svar som erhölls var (Den text som är understruken är de åsikter som togs med i 
sammanfattningen): 

• Det har alltid funnits ett antal barn som varit feta, men numera är alltfler barn kraftiga. 
Jag misstänker att genomsnittsvikten bland barnen stigit för i stort sett varje år som 
gått under de senaste tio åren.  

• Övervikten har inte blivit värre i stort, däremot i smått. 
• Visst är många fler överviktiga numera, och det är vanorna som är grunden till det. 

Dåliga matvanor med godis mitt i veckan förekommer. Samtidigt får barnen, och då 
ofta just de barnen med sämst matvanor, allt mindre motion. Det verkar nästan som 
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om de två sakerna går hand i hand. Det här är ett stort bekymmer i stora delar av 
världen, och då inte bara i västvärlden 

• Numera är så många överviktiga att det inte skulle vara genomförbart att behandla 
alla. 

• Även på den tiden jag gick i skolan fanns det ju ett antal som var mulliga förstås, men 
det är klart, numera är de ju fler.   

• Ja, man ser att fler och fler av eleverna är överviktiga, även bland de yngre barnen.  
• Det har visserligen alltid funnits ett antal barn med ordentlig övervikt, eller fetma som 

det väl egentligen heter, oavsett om vi går tjugo år tillbaka i tiden, men det är nog inte 
många fler som lider av fetma nu, däremot är det många fler som är kraftiga. 

 
Samtliga respondenter var av den åsikten att det numera finns fler barn med övervikt, i 
jämförelse med för tio år sedan. Skolsköterskan visade dessutom upp siffror på barnens vikt 
som visade att de övriga respondenternas uppfattning i frågan stämde med verkligheten. 
Respondenternas åsikter kring den här frågan var alltså att antalet barn med fetma inte ökat 
markant, däremot att antalet mulliga barn stigit, (se sammanfattningen under rubrik 4.1). På 
samma sätt har samtliga sammanfattningar i resultatdelen (rubrik 4) bearbetats.   
  
3.6 Forskningsetiska aspekter 
I denna studie gäller de forskningsetiska principer och krav som finns att följa enligt 
Vetenskapsrådets (www.vr.se) anvisningar. Anonymitet är ett av flera krav. Det är därför 
viktigt att tala om för respondenten att anonymitet råder, det vill säga att ingen utomstående 
skall veta vem som tillfört vad till undersökningen. Ett undantag till detta finns i 
intervjuresultatet, och det är delen som beskriver om problemet diskuteras mellan personal 
och hur skola A arbetar med föräldrakontakten gällande överviktiga barn, samt hur de i övrigt 
behandlar dessa problem. Där står nämnt att det är skolsköterskan som mestadels sköter dessa 
kontakter. Anledningen till detta var att det ansågs viktigt att det framgick tydligt hur skolan 
agerar i den här frågan. Respondenterna gav också sitt tillstånd till att dessa uppgifter fick stå 
med i arbetet. Till studien har Vetenskapsrådets (www.vr.se) nyttjandekrav också följts, vilket 
innebär att respondenterna informerades om att uppgifterna som samlades in under 
intervjuerna endast får användas för forskningsändamålet. 
 

3.7 Reliabilitet och Validitet    
Reliabilitet innebär tillförlitlighet, och avser om det sättet en undersökning utförts på, är 
pålitligt, samt om resultatet skull bli detsamma om en annan forskare utfört det. (Denscombe, 
2000) Det är inte lätt att ge ett säkert svar på detta. Studien har ett redovisat syfte, en 
beskrivning av hur genomförandet av forskningen gått till, ett resonemang om hur urvalet 
bestämdes, samt en lista på de ställda intervjufrågorna (Bilaga ett). Enligt Dencombes (2000) 
anvisningar om reliabilitet, vilka bygger på just dessa detaljer, bör då möjligheten finnas att 
samma resultat kan uppnås av en annan forskare. En detalj som talar mot att samma resultat 
skulle uppnås i en annan studie, är att respondenterna i den här studien är anonyma, och att 
exakt samma svar sannolikt inte skulle fås om respondenter från en annan skola intervjuades.   
 
Validitet avser om man undersöker det som är avsett (Kvale, 1997). Undersökningen grundar 
sig på de fem intervjuade respondenternas svar, de sju rektorernas svar på enkäten, samt 
analys av de aktuella styrdokumenten. I resultatdelen besvaras de fyra forskningsfrågorna om 
hur personalen ser på övervikten bland barnen, vad de anser att skolan bör göra åt den, vad 
den gör, samt vad den kan göra mer. Även om antalet intervjuer är för få för att göra en 
generalisering över hur samtliga skolor arbetar i den här frågan, belyser studien ändå hur ett 
antal skolor i en kommun arbetar med barnens hälsa, här begränsat till övervikt och fetma. 
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4 Intervju- och enkätresultat________________________________________ 
 
Samtliga sammanställningar av åsikter i detta avsnitt är sammanfattningar av de svar som 
respondenterna gav under intervjuerna. Hur dessa sammanfattningar tagits fram beskrivs 
under rubrik 3.5.1 
  
4.1 Övervikten och fetman bland skoleleverna 
 
Hur anser du att det ser ut på din skola, gällande förändringen av skolbarnens vikt under 
den senaste tioårsperioden? 
Den allmänna uppfattningen bland de fem respondenterna, både på skola A och skola B, var 
att det alltid funnits en eller ett par elever på skolan med för mycket övervikt för deras eget 
bästa. Antalet barn med en rejäl övervikt, eller till och med fetma, har alltså inte förändrats 
nämnvärt, inte ens om man går tjugo år tillbaka i tiden. Däremot finns det betydligt många 
fler barn som är mulliga nu, jämfört med för tio år sedan. Det skulle gå att sammanfatta de 
fem respondenternas åsikter med ett citat: 
 

Övervikten har inte blivit värre i stort, däremot i smått. 
 

Vad beror detta på?  
Grunden till att barnen blir allt tyngre är att dessa barn i de flesta av fallen har helt fel 
levnadsvanor. Dåliga matvanor är ett av problemen. Godis och läsk förekommer hos många 
av dem sannolikt flera gånger i veckan, kanske till och med varje dag. Kring detta var två av 
respondenterna eniga. Många av barnen får samtidigt lite eller i värsta fall ingen motion alls, 
enligt en annan. Samtidigt pekar denne på att en attityd mot att det inte anses särskilt tufft att 
vara med på skolidrotten finns. 
 
Det är coolare att bara stå, eller att gå omkring och störa de andra, än att vara med på 
övningarna.  
 
Två av respondenterna pekade på ytterligare en aspekt kring ämnet motion, och det är att 
barnen verkar bli alltmer uppdelade i två grupper. Antingen tränar de massor på fritiden och 
är med i en rad olika föreningar, eller så gör de i princip ingenting alls som har med någon 
form av fysisk aktivitet att göra. Det här medför att barnen som inte rör sig alls eller i alla fall 
väldigt lite, riskerar att hamna allt längre efter sina kamrater, både vad det gäller konditionen, 
men också kring hälsan i stort.  
 
I hur stor utsträckning diskuteras barn med övervikt eller fetma mellan personalen på 
skolan?  
Diskussion mellan personalen kring ämnet överviktiga barn sker relativt flitigt, och samtalen 
förs särskilt ofta på skola A mellan skolsköterska och klasslärare, men även med andra 
lärarkollegor, dock mera sällan eller aldrig med idrottsläraren. Som ensam klasslärare är det 
en omöjlighet att hinna se allt som händer med barnen under rasterna. Tillsammans med 
kollegor på skolan har dock en klasslärare på det sättet flera ögon som kan lägga märke till 
om de överviktiga barnen är inaktiva på raster, eller att de äter saker som skolsköterskan och 
barnets föräldrar har bestämt att barnen inte bör äta för sitt eget bästa. Det gäller som lärare att 
våga ta upp ett sådant här ämne till diskussion, både då med kollegor, men även med föräldrar 
till de barn som man misstänker behöver hjälp. Föräldrakontakten kring ämnet om barnens 
övervikt sköts dock på skola A främst av skolsköterskan, som också bokar tid med föräldrarna 
och presenterar vad som framkommit vid undersökningen av barnet. Reaktionerna från 
föräldrarna kan se mycket skiftande ut, alltifrån att de inte bryr sig alls om sitt barns övervikt 
och därför inte ser någon som helst anledning till att skolan skall blanda sig i det, till att de 
ställer upp helhjärtat och tar emot den utsträckta handen från skolan med glädje. Om 
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föräldrarna motsätter sig hjälp, vilket har hänt, kan inga speciella åtgärder genomföras, mer än 
att barnet hålls under uppsikt särskilt noga, och om problemen kvarstår tas en ny diskussion 
med föräldrarna en tid senare. Respondenten från skola B kände sig dock inte särskilt 
involverad i liknande samtal mellan lärarkollegorna på sin skola, oftare då med 
skolsköterskan.  
 

4.2 Vad bör skolan göra för att hjälpa barn med övervikt eller fetma? 
 
Vilket ansvar har då skolan för att hjälpa barn med övervikt eller fetma? 
Ansvaret vilar tungt på skolan i fråga om att hjälpa barnen med övervikt eller fetma, och 
kanske särskilt tungt på skolhälsovården. Uppfattningen kring detta delades av samtliga fem 
respondenter. Merparten av respondenterna ansåg även att hela samhället ansvarar för att 
hjälpa till i den här frågan. I skolan kan skolsköterskan tillsammans med respektive 
klasslärare fånga upp de barn som är i behov av hjälp. Minst lika viktigt, om inte till och med 
viktigare, är dock att barnens föräldrar involveras ordentligt, vilket särskilt påpekades av två 
respondenter. Utan hjälp hemifrån är det mycket svårare att komma tillrätta med något 
problem, och kanske särskilt när bekymret är ett överviktigt barn. Skolan har även ett ansvar 
att informera eleverna om hur viktig kosten och motionen är för deras hälsa. Gällande det de 
stoppar i sig är det till exempel lämpligt att försöka få dem att förstå att det är skillnad på 
vardag och fest. Ibland är det fullt tillåtet att äta och dricka saker som man andra dagar inte 
bör förtära. En av respondenterna betonade just detta, och förslog även att ämnet hem och 
konsumentkunskap av den anledningen borde förekomma i alla årskurser. Sedan kvarstår 
naturligtvis dilemmat att en del barn har gener som gör att de lättare går upp i vikt, medan 
deras kamrater eller syskon kan stoppa i sig vad som helst utan att det märks på vikten. Detta 
är ett faktum som en av respondenterna redogjorde för. Det här är något som alla inblandade 
bör tänka på.  
 
En glass i klassrummet behöver inte vara farligt alls för nitton av barnen, medan däremot det 
tjugonde barnet absolut inte borde äta den.  
 

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen (Lpo 94) Hur efterlevs detta strävansmål i skolan idag? 
Rörelse och fysisk aktivitet är viktigt och något som absolut borde förekomma i skolan varje 
dag. Alla mår bättre av att få röra på sig med jämna mellanrum, oavsett vikt. Två av 
respondenterna var mycket tydliga på den här punkten. En av dem ansåg även att idrotten bör 
prioriteras som ett ämne inte bara där barnen får leka och springa av sig en stund, utan som ett 
viktigt ämne som påverkar resten av skoldagen, både vad det gäller att hålla koncentrationen 
uppe och med det förbättrade möjligheter till inlärning. Om strävansmålet gjordes om till ett 
krav skulle det säkert schemaläggas med rörliga aktiviteter dagligen, menade en annan av 
respondenterna, som påpekade att fysisk aktivitet nu ingår i veckoplaneringen, dock inte i det 
dagliga upplägget av skoldagen.  
 
I skollagen står följande: att eleverna i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria 
skolmåltider (Lag 1997:1212, kapitel 4, paragraf 4 a) Hur ställer du dig till att det är det 
enda som nämns i skollagen kring maten i skolan?  
Smart-maten till trots, åsikten bland två av respondenterna är att det finns mycket mer som 
kan göras åt skolmaten. En mening som framkom under intervjun handlade om just kvaliteten 
på skolmaten.  
 
Det är väl visserligen bra att eleverna inte behöver betala för maten de äter i skolan, men 
enligt min åsikt borde det naturligtvis läggas till att maten skall vara energi och näringsrik 
också. 
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4.3 Vad gör skolan för att hjälpa barn med övervikt eller fetma? 
 
Anser du att skolan ibland blundar för problemet om överviktiga barn, för att inte stöta sig i 
det här känsliga ämnet? 
En av respondenterna tror att det kan kännas jobbigt att ta upp ämnet, särskilt för en oerfaren 
lärare. I sådana lägen finns då en skolsköterska att tillgå, som kan ta den första 
föräldrakontakten och informera om vad som kan göras för att hjälpa barnet. Som en av 
respondenterna uppfattar det fungerar det arbetet mycket bra, och risken för att problemet 
göms undan på skola A anses som i stort sett obefintlig.  
På skola B finns förmodligen ingen som medvetet blundar för det här problemet på grund av 
att det känns obehagligt, i alla fall inte som respondenten lagt märke till. Det som möjligen 
kan inträffa är att enskilda lärare inte riktigt vet hur de skall hantera det, och därför känner sig 
tveksamma att agera. Skola B i stort är dock välrustade i frågan om hanteringen av 
överviktiga barn, med egen skolsköterska, samt att det på skolcaféet inte säljs vare sig läsk, 
godis eller kaffebröd längre.  
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa, samt har förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för hälsan och miljön (Lpo 94) Hur arbetar ni för att nå upp till dessa 
mål? 
Genom att hela tiden hålla oss informerade om den senaste forskningen kring detaljerna om 
vad som är bra för hälsan, känns det tryggt anser en av respondenterna. Samt att det är viktigt 
att vidarebefordra dessa kunskaper till barnen. Det bästa medel de har är att prata med barnen 
om hur viktigt det är att de sköter om sin kropp med allt vad det innebär kring fysisk aktivitet 
och kost. De serverar dessutom samtliga skolluncher enligt Konsumentverkets och Centrum 
för tillämpad näringsläras koncept Smart-mat, (se rubrik 2.4.2). Viss kritik förekom 
visserligen mot konceptet, bland annat att även den maten innehöll onödigt mycket fett vissa 
dagar, men i stort var de på skola A ändå nöjda med att hålla sig till projektets urval av 
maträtter. Tallriksmodellen diskuteras också, både av klasslärare på skola A och hk-lärare på 
skola B, (se rubrik 1). Vidare finns matråd på båda skolorna, där elever från varje klass får 
delta och komma med synpunkter kring maten som serveras på skolan. I detta råd ingår även 
personal från bespisningen, allt enligt rektorn. 
  
Planeras vissa lektioner på något särskilt sätt, med tanke på vilka barn som skall delta (ur 
viktsynpunkt)?  
I stort sett ser alla lektioner likadan ut oavsett vilken klass som skall delta i idrotten på skola 
A. Under idrotten är det viktigt att inte tvinga någon till något den inte vill. En ledstjärna som 
framhölls var citatet om att det som lärare är viktigt att se till att få fram ljuspunkterna för alla. 
 

Lycka är att få lyckas. 
 
En del barn behöver inte klättra högst eller springa snabbast för att ha uppnått sina ställda mål. 
Det kan till och med vara så att vissa barn kan känna glädje bara över att ha klarat av att vara 
med en hel lektion, och då gäller det att berömma även sådana prestationer, enligt en av 
respondenterna. Skola B:s hem och konsumentkunskapslektioner planeras inte heller efter hur 
många överviktiga barn som skall delta i lektionen.  
 
Skolidrotten diskuteras ofta och flitigt i massmedia. Rapporter om indragna timmar för 
idrotten läggs fram. Det som inte diskuteras lika ofta, är att det i många fall är de barn som 
behöver idrotten i skolan mest av alla som inte deltar. För dessa barn spelar det då ingen 

  



 23

roll hur många timmar skolan erbjuder idrott, om de ändå inte är med. Hur kan man 
komma tillrätta med det här problemet? 
Det går att närma sig det här problemet från flera olika håll. Duschningen är ett bekymmer för 
många barn med övervikt, enligt två av respondenterna. Blotta tanken på att behöva ta av sig 
sina kläder inför sina kompisar gör att de hellre undviker att vara med på idrotten än att 
behöva utsättas för den i deras ögon stora förnedringen att visa sig naken. Möjligheten för att 
hjälpa dessa barn kan vara att komma överens med dem om att de kan få gå ifrån lektionen 
fem eller tio minuter tidigare, så att de hinner byta om innan deras kamrater kommer in i 
omklädningsrummet. Den här metoden har visat sig fungera bra, och även om det kanske inte 
är den allra mest optimala lösningen, har den visat sig fungera bättre än att ha vakter i 
duschen, eller draperier så att duscharna blir mer avskiljda från varandra, påstår en av 
respondenterna, som också gärna ser att klasslärarna blir mer delaktiga i idrottslektionerna.  
Samtidigt går det också att säga att detta är en fråga om tydligt ledarskap, enligt en av de 
andra respondenterna. Många problem skapas genom att inte vara en tydlig ledare för barnen, 
och ledare är man som lärare. Om det sedan är matematik, engelska eller idrott man 
undervisar i, skall det finnas tydliga riktlinjer för barnen att följa. Enligt den metoden är inte 
glömda kläder eller en borttappad handduk ett skäl för att ”slippa” vara med på idrotten. 
Sådana finns att låna, och därmed borde saken vara slutdiskuterad. 
  
Finns det ytterligare saker ni gör för att hjälpa de överviktiga barnen? 
Det gäller att fånga upp dessa barn innan deras vikt rusat iväg alltför långt, enligt en av 
respondenterna. På det viset ger man dem en möjlighet att rätta till det som inte riktigt 
fungerar, vilket oftast är dåliga matvanor, och/eller för lite fysisk aktivitet. Av den 
anledningen genomförs vägning vid minst fyra tillfällen innan eleverna lämnar skolan för att 
börja sjunde klass. Dessutom träffar skolsköterskan barnen varje år, även om vägning endast 
genomförs i årskurserna förskoleklass, år två, fyra och sex. Barn som befinner sig i riskzonen 
hålls dock ett extra öga på, både av klassläraren, men också av skolsköterskan, även vid sidan 
av dessa undersökningar.  
 

4.4 Vad kan skolan göra mer för att hjälpa barn med övervikt eller fetma? 
 
Följande åsikter framfördes av respondenterna under intervjuerna. Denna sammanställning 
skiljer sig från redovisningen av övriga intervjusvar genom att detta är enstaka respondenters 
åsikter kring vad skolan kan göra mer för att hjälpa barn med övervikt eller fetma. 

• Mer hem och konsumentkunskap i skolan. 
• Mer idrott, där idrottsklubbar kan få komma och presentera sin idrott. Chansen ökar då 

för att barnen skall hitta en idrott som passar just för dem. 
• Att inte servera fet mat. Smart-mat i all ära, det går att göra ännu mera med 

skolmåltiderna, undvika panerad fisk och majonäs i keson till exempel.  
• Införa belöningssystem som inte bygger på att eleverna får något gott att äta om de 

gjort något bra. Istället kan belöningen vara något de får göra, på det viset får man in 
mer fysisk aktivitet på köpet.  

• Att läraren skall vara en god förebild. Bland annat vid skollunchen och alltid smaka på 
all ny mat, för att därigenom visa eleverna att bara för att man inte smakat på det 
tidigare betyder det inte att det är oätligt. Dessutom förekommer allt som oftast 
fikabröd i lärarrummet. Barn som kommer in där under raster ser sina lärare sitta och 
äta tårta, semlor eller kakor. Samtidigt blir de tillsagda att de själva inte får äta 
sötsaker under skoldagen.  

• Planera skolgården noggrant. En skolgård skall vara utformad på ett sådant sätt att den 
främjar lek och rörelse. En lyckad lösning skulle kunna vara att bygga skolgården så 
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att möjligheten att göra om den ibland fanns, för att skapa variation både för kroppen 
men även för ögat.   

• Dela ut gratiskort till simhallen, så att de överviktiga eleverna som absolut inte vill 
delta i idrotten på skolan ändå får en chans att röra på sig. Simning är ett skonsamt 
träningssätt för kroppen som möjliggör även för otränade personer att motionera utan 
att riskera skador.  

 

4.5 Resultat av enkäter till övriga skolor 
Svaren på de utskickade frågeformulären visar att de sju skolor som valdes ut att besvara 
frågeenkäten, visar upp samma resultat som skola A och B, gällande övervikten på sin skola. 
Skillnaden mellan olika upptagningsområden är också den liten. Svaren pekar på att fler barn 
är överviktiga nu mot för ett tiotal år sedan. Redan i förskoleklasserna finns elever som är 
tydligt överviktiga, och även om de barn som är allvarligt feta inte har ökat nämnvärt, är 
antalet barn med lättare övervikt enligt BMI-skalan betydligt många fler. Liksom på skola A 
förekommer ingen försäljning av godis och läsk på någon av de sju skolorna. Däremot finns 
på en av skolorna en fruktkiosk som drivs av eleverna och där överskottet oavkortat går 
tillbaka till klasserna som är med och driver kiosken. Tallriksmodellen är ett vedertaget 
begrepp som diskuteras med eleverna på samtliga sju skolor. På en av skolorna har de 
dessutom haft en sockerutställning, där mat och godisbitar visats upp tillsammans med hur 
många sockerbitar förpackningen innehåller, allt för att skapa en bild över verkligheten och 
förhoppningsvis också ett intresse för maten och dess innehåll för eleverna.  
 

4.6 Sammanfattning av intervju- och enkätresultat 
De nio skolorna som bidragit till resultatet i den här studien, två via intervjuer av personal 
samt sju via enkäter, är samstämmiga när det gäller elevernas vikt. Antalet överviktiga barn 
har stigit under den senaste tioårsperioden. Anledningen till detta är framförallt att barnen äter 
onyttigt, samt att de rör sig i allt mindre utsträckning. Skolorna i den här undersökningen 
känner samtliga ansvar för det här problemet. Samtidigt är de överens om att barnens föräldrar 
också måste involveras i arbetet mot övervikten.  
 
Vad kan då skolan göra mer konkret för att hjälpa de överviktiga barnen? Fysisk aktivitet är 
något som borde förekomma i skolan varje dag, enligt merparten av respondenterna. Att 
informera eleverna om vad som är bra för dem att äta, samt hur viktigt det är att röra på sig, är 
en uppgift som ligger på skolan att föra över till eleverna, enligt rektorn. Smart-mat serveras 
dessutom i lunchrestaurangen på skola A, vilket bygger på att alla skall äta rätt, både för sin 
egen del, men även för miljön. De barn som bär på övervikt måste dessutom fångas upp tidigt, 
innan de lagt på sig alltför många kilon. Ju snabbare åtgärder sätts in, desto bättre är det för de 
överviktiga barnen. En annan möjlighet för skolan att hjälpa till, är att planera skolgården så 
att den främjar till lek och rörelse. Idrottsklubbar kan dessutom bjudas in till skolan för att 
presentera sin verksamhet. På det viset ökar chansen att de barn som inte utövar någon idrott 
hittar något som passar just dem. 
 
 

5 Resultatanalys__________________________________________________  
 
Syftet med denna studie var att belysa hur skolan arbetade i linje med styrdokumenten, 
avseende hälsa, begränsat till övervikt och fetma. Respondenterna till arbetet känner sig nöjda 
med det arbete som läggs ner för att hjälpa de överviktiga och feta barnen med tanke på de 
krav som styrdokumenten ställer på dem, samtidigt som ett flertal av dem ansåg att kraven i 
läroplanerna var alltför vagt formulerade för att ge en tydlig och klar bild över vad som 
egentligen förväntades av dem. Som exempel på åtgärder som skolan vidtagit framhöll en av 
respondenterna Konsumentverket och Centrum för tillämpad näringslära samhällsmedicins 
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koncept Smart-mat (2003), i samband med intervjun, samt att ett flertal klasser bedriver 
utomhusundervisning varje vecka. Det främjar enligt respondenten inlärningen, men också att 
den fysiska aktiviteten ökar i jämförelse med att utföra all undervisning i klassrummet.  
  
Samtliga respondenter i studien anser att skolan har ett ansvar att hjälpa barn med övervikt 
eller fetma, även om de också var ense om att barnens föräldrar måste involveras i den 
processen. Om inte föräldrarna anser att övervikten är något problem, blir det svårare för 
skolan att på egen hand göra något åt den. En uppfattning som delades av merparten av 
respondenterna var dessutom att hela samhället har ett ansvar i frågan om den alltmer 
utbredda övervikten, allt från den enskilde individen, till livsmedelstillverkare och 
beslutsfattare.  
 
Alltfler barn är numera överviktiga, i jämförelse med hur det såg ut för bara tio år sedan. 
Denna uppfattning delas av samtliga i undersökningen, och åsikterna stöds dessutom av 
forskning från bland annat Folkhälsoinstitutet som 2005 genomförde en mätning på svenska 
tioåringar. Resultatet därifrån visar att nästan var fjärde svensk tioåring nu bär på antingen 
övervikt eller fetma. Vad är det då som gör att vi idag tenderar att hela tiden öka i vikt, trots 
att det enligt Janson och Danielsson (2003) inte finns några genetiska förklaringar till detta? 
Riksmaten var en forskning som utfördes av Livsmedelsverket (2003), och den riktade in sig 
på att undersöka vad 2 500 svenska barn i åldrarna 4, 8 och 11 år åt och drack. Resultatet visar 
att barnen åt i genomsnitt hälften så mycket frukt och grönsaker som rekommenderas. 
Samtidigt fick barnen i sig alltför mycket socker, samt att 25 procent av de kalorier som de åt 
kom från godis, läsk och bakverk. Intaget av mat som innehöll kostfibrer var dessutom alltför 
litet.  
 
Även om skola A var nöjd med sitt arbete att hjälpa de överviktiga barnen, finns fortfarande 
saker att förbättra, enligt en av respondenterna. Denne vill till exempel att idrotten skall få 
större status i skolan. Att röra på sig och spela boll uppfattas från många håll, enligt 
respondenten som ett kul avbrott från det egentliga skolarbetet. Istället anser hon att 
idrottslektionen bör ses på som ett komplement till hela undervisningen. Hon hävdar 
dessutom att barn som har motionerat får lättare att sitta stilla och koncentrera sig när de 
därefter återvänder till skolbänken. Denna mening delas av Janson och Danielsson (2003), 
vilka hävdar att vardagsmotionen tenderar att minska i samhället. Författarna tar exemplet 
med att barn nu i större utsträckning blir skjutsade med bil till skolorna varje morgon, och att 
de då med allt spring i benen kvar, kommer in i klassrummen, där de också förväntas sitta 
stilla.  
 
Belöningssystem förekommer i olika former i skolan, enligt en av respondenterna. När 
eleverna gjort något bra belönas de, och då ofta med något gott att äta. Istället skulle 
belöningen kunna vara att eleverna får göra något roligt, och att den fysiska aktiviteten 
därmed skulle öka. Att förgå med gott exempel var ytterligare en sak som framhölls av två av 
respondenterna, kring vad skolan kan göra i den här frågan. Detta skall då inte bara innefatta 
att nyttig mat serveras i matsalen, och att rörelse planeras in under lektioner. Fikabröd i 
lärarrummet är en sådan sak. Elever som kommer in där och ser att deras lärare sitter och 
fikar, medan de själva inte tillåts äta sötsaker under skoldagen, har sannolikt svårare att förstå 
varför de själva är förbjudna att äta liknande saker. Därför är det viktigt att som lärare föregå 
med gott exempel och till exempel istället för en bulle till kaffet välja en frukt.   
 
Överläkare Stephans Rössner (Bra Start, 2003) betonar risken med att vara överviktig, genom 
att påstå att ju mer en person väger, desto större risk löper den personen att drabbas av 
diabetes, samt hjärt och kärlsjukdomar. Denna studie behandlar bland annat vad som kan 
göras för att komma tillrätta med det här problemet. Skolan informerar om rätt sätt att äta, 
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antingen via Smart-mat (2003), men även att i klassrummen diskutera tallriksmodellen. 
Skolsköterskan träffar dessutom barnen varje år, och de barn som året innan visat tendenser 
till övervikt hålls ett särskilt vakande öga på. Till de barn som inte vill vara med på 
skolidrotten, på grund av att de inför sina kamrater skäms för sin kropp, delas gratiskort till en 
simhall ut, så att de där kan bedriva motion utan att ha kompisarnas blickar på sig. 
Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet (2005) presenterade en förslagslista på totalt 79 
punkter som de ansåg viktiga för att komma tillrätta med den svenska folkhälsan. Vad de 
ansåg att skolan borde bidra med, var bland annat att både hem och konsumentkunskapen, 
samt idrotten borde förstärkas i den svenska skolan. Därigenom kunde barnen dels få lära sig 
att det de äter påverkar hur de mår, dels skulle vetskapen om att idrott och hälsa tydliggöras.  
 
Att äta fel och samtidigt röra sig för lite är alltså de två största bidragande orsakerna till att vi 
nu tycks öka i vikt, enligt forskare, respondenter och författare som på olika sätt bidragit till 
den här studien. Siffror som pekar på att nästan var fjärde svensk tioåring nu antingen är 
överviktig eller fet betonar vikten av att arbetet med att komma tillrätta med problemet inte 
får glömmas bort eller anses som oviktigt. Skolan kan via information och genom att föregå 
med gott exempel, både via kosten och den fysiska aktiviteten, stödja barnen och föräldrarna i 
det här arbetet. Att rådande styrdokument borde ge skolpersonal stöd i detta arbete är en 
självklarhet. Om vi inte väljer att vara rädda om vår kropp och vår hälsa tenderar all annan 
kunskap i slutändan kännas onödig.    
 
 

6  Diskussion_____________________________________________________ 
 

6.1 Metoddiskussion 
Ämnet barnhälsa, med fokus på kost och motion är i sig intressant, och att dessutom krydda 
det med att få in synpunkter från människor som dagligen arbetar med barn har gjort att 
kunskapen kring ämnet har vidgats. Att välja intervjuer som en insamlingsmetod kändes 
naturligt, eftersom möjligheten att kunna ställa följdfrågor då fanns, precis som Denscombe 
(2000) skriver. En intervju är dessutom mer personlig än en enkät. De semistrukturerade 
intervjuerna till uppsatsen har genomförts enligt Denscombes anvisningar, med en grundlig 
planering i förväg och med ett antal öppna frågor förberedda. Ett särskilt lyckat val var att 
skicka intervjufrågorna i förväg till respondenterna. Ett flertal av dem hade då i lugn och ro 
hunnit gå igenom frågorna och funderat ut lämpliga svar, som de sedan under själva intervjun 
fick möjlighet att vidareutveckla. Vidare insamlingsmetod till studien var enkäter som 
skickades till sju rektorer. Enkäterna bidrog till att kunskapen om hur de arbetade på dessa 
skolor för att hantera problemen med övervikt och fetma redogjordes. 
 

6.2 Resultatdiskussion och slutsatser 
 
6.2.1 Syfte 
Syftet med det här arbetet var att undersöka hur skolan arbetade i linje med styrdokumenten, 
avseende hälsa, här begränsat till övervikt och fetma. Enligt de resultat som framkommit via 
intervjuer, enkäter och analys av tidigare forskning, drar jag slutsatsen att de skolor som 
innefattas i den här undersökningen tar sitt ansvar kring vad de bör göra i den här frågan 
enligt styrdokumentens föreskrifter. 
 
Under intervjuerna framkom det att ett flertal av respondenterna ansåg att ämnet hälsa inte har 
en så framträdande roll som de önskar i dagens styrdokument. Med andra ord går det att säga 
att åsikten bland flertalet av respondenterna är att det inte krävs särskilt mycket av skolorna 
för att uppfylla kraven i dagens styrdokument, eftersom de krav som ställs däri är ytliga och 
att de ger en svag vägledning. Exempel på detta är skollagens formulering kring luncherna i 

  



 27

skolan, det enda som nämns däri är att barnen i skolan inte skall behöva betala för maten (Lag 
1997:1212, kapitel 4, paragraf 4 a.) Ingenting nämns om att maten skall vara nyttig, bara att 
den skall vara gratis för eleverna. 
 
6.2.2 Frågeställningar 
1) Hur ser personalen vid de undersökta skolorna på problemet med överviktiga eller feta 
barn, utifrån de styrdokument som bör ligga till grund för deras arbete? 
De anser att skolan har ett ansvar i den här frågan, att informera barnen om vad som är 
lämpligt för dem att äta, samt vikten av att röra på sig. Andelen överviktiga barn har enligt 
respondenterna ökat under den senaste tioårsperioden, och de anser att orsaken till detta i 
många fall beror på en felaktig livsstil, med en onyttig kost i samband med allt mindre fysisk 
aktivitet.   
 
2) Vad anser personalen vid de undersökta skolorna att skolan bör göra för att hjälpa barnen 
med övervikt eller fetma? 
Skolans uppdrag är att följa styrdokumenten, både de statliga, kommunala och lokala. Det 
skolan bör göra är alltså, enligt respondenterna, att följa de anvisningar som styrdokumenten 
förespråkar och arbeta utefter de uppsatta ramarna.  
 
3) Vad gör de undersökta skolorna för att hjälpa barnen med övervikt eller fetma? 
Skolhälsovården träffar barnen varje år, och ett extra öga hålls på de barn som anses ligga i 
riskzonen för att vara överviktiga. Rörelse planeras in i undervisningen, även om en av 
respondenterna påstod att det fanns möjligheter att utvidga den fysiska aktiviteten. För barn 
som av någon anledning inte vill vara med på idrottstimmarna i skolan delas gratiskort ut till 
simhallar, så att även dessa barn får en möjlighet att motionera. En av de undersökta skolorna 
serverar dessutom sina dagliga luncher enligt konceptet Smart-mat, (Konsumentverket & 
Samhällsmedicin – Centrum för tillämpad näringslära, 2003). Smart-mat går ut på att få 
barnen att äta mat som dels är nyttig för dem, men även för miljön. 
 
4) Vad kan de undersökta skolorna göra mer kring detta? 
Som tidigare redovisats (under rubrik 4.4) framkom åsikter från enstaka respondenter, kring 
vad de ansåg att skolan kunde gör mer i frågan om att hjälpa barn med övervikt eller fetma. I 
detta sammanhang går det att ifrågasätta huruvida en respondents åsikt i en sådan här 
undersökning skall uppfattas. Är den mindre värd, i jämförelse med om två eller tre 
respondenter sagt samma sak? Det kan vara så att det tre respondenter har sagt är bättre, 
eftersom det visar att fler personer tycker samma sak. Samtidigt finns också möjligheten att 
när det som i det här fallet gäller att komma med förslag till förbättringar, kan en enstaka 
respondent ha en lika god lösning på ett problem. Av den anledningen redovisas dessa åsikter 
från enstaka respondenter som resultat. 
 
Resultatet av studien visar via analyser av styrdokument, intervjuer, enkäter och tidigare 
forskning att de skolor som innefattas i undersökningen ändå följer de krav som läroplanerna 
ställer på dem, även om de kraven anses vara vaga och otydliga. Skolorna fungerar som en 
informationskanal, de informerar om att det barnen gör och äter påverkar hur de mår. 
Dessutom kan skolan föregå med gott exempel och servera nyttig mat i skolrestaurangen (som 
skola A gör), och dessutom främja daglig fysisk aktivitet. Via skolhälsovården stöds dessutom 
de familjer som är i behov av det, via information, samt tips på förändringar. 
 

6.3 Yrkesrelevans 
Att barnen i skolan mår bra är en förutsättning för att de skall få bästa möjliga inlärning. En 
trött elev är också ofta en okoncentrerad elev. Detta beskrivs av Janson och Danielsson 
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(2003), som också visar hur viktigt de anser att arbetet med hälsan är, och då inte bara under 
skoltiden: 
 
Med bättre koll på kroppen får man bättre koll på knoppen. (Janson och Danielsson, 2003 
sid.105) 
 
Därför är det viktigt att all personal i skolan, och även föräldrar hemmavid, förstår hur viktigt 
arbetet med barnens hälsa är. Det kan dessutom räcka med en liten förändring för att förbättra 
mycket, enligt en av respondenterna. Lite mer rörelse och lite mindre onyttig mat kan räcka 
långt. 
  
6.4 Vidare forskning 
I en förlängning av detta arbete skulle det vara intressant att undersöka andra kommuner och 
därmed också andra skolors arbete med barns hälsa, för att se om det skiljer sig från de 
undersökta skolorna i denna studie. Likaså skulle det vara av intresse att undersöka i flera 
städer huruvida sambandet mellan resursfattigt område och ökad vikt föreligger.  
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Bilaga Ett 
 

Intervjufrågor till personal på Skola A och skola B 
 
Hur anser du att det ser ut på din skola, gällande förändringen av skolelevernas vikt under de 
senaste tio åren? 
 
Anser du att skolan har ett ansvar för att hjälpa dessa överviktiga barn? Vilket i sådana fall? 
 
Vilken är din uppfattning  
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa, samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön.” (Lpo 94) Hur arbetar ni för att uppnå dessa mål? 
 
”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen.” (Lpo 94) Hur efterlevs detta strävansmål i skolan idag? 
 
Anser du att skolan blundar lite för det här problemet, för att inte stöta sig i det här ganska 
känsliga ämnet? 
 
Pratas det mellan dig och andra lärare om överviktiga barn i skolan? 
 
Hur arbetar ni med barnens hälsa just idag? Vad finns det planer på för framtiden? 
 
Skolidrotten diskuteras ofta. Det man inte hör talas om så ofta är att de som mest behöver den, 
är oftast de som glömt kläder och inte är med, mycket beroende av att de kanske skäms. Hur 
kommer man tillrätta med det? 
 
När du planerar lektioner, har du då i åtanke att göra dem rörliga? 
 
Planerar du lektioner efter vilka barn som skall delta (ur viktsynpunkt på barnen) 
 
Hur viktig anser du att skolgården är, ur den här synpunkten, att barn behöver röra på sig? Är 
du nöjd med den skolgård som finns här? Om inte, vad saknas? 
 
Smart-mat, hur ställer du dig till det konceptet? 
 
Slutligen, om du skall summera, vad anser du att skolan bör göra för att hjälpa överviktiga 
barn? 
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Hej! 
 
Mitt namn är Peter Wallin och jag är lärarstuderande på Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
Jag har just inlett mitt examensarbete i pedagogik. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur 
skolan arbetar i linje med styrdokumenten, avseende hälsa, här begränsat till övervikt och 
fetma. 
Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan. 
Dina svar kommer att vara anonyma. Svaren kommer att användas i examensarbetet men 
kommer inte att kunna spåras till vare sig person eller skola. Dina svar kommer inte heller att 
använda i något annat sammanhang än till detta arbete.  
Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på Mälardalens högskola. 
Jag bifogar frågorna med detta brev, så att du i lugn och ro kan läsa igenom dem innan vårat 
möte. 
 
Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta mig. 
 
Peter Wallin 
021-224 70 
pwn04001@student.mdh.se 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Peter Wallin 
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