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Bakgrund: 

Övervikt och fetma är en av de viktigaste enskilda bidragande dödsorsakerna och stod 2018 för 

2,6 miljoner dödsfall i världen. I Sverige beräknas 18 - 20% av tioåringarna vara överviktiga och 

hos dessa har 3- 4% har fetma. 

 

Syfte:  

Syftet med denna studie är att visa på faktorer och insatser som kan främja fysisk aktivitet och 

förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar. 

 

Metod:  

Arbetet är en litteraturstudie baserad på en artikelsökning i databaserna PubMed, och begränsad 

till publikationsåren 2000-2019. Tio stycken artiklar användes och målgruppen var ungdomar 

mellan 1 – 18 år. 

Resultat:  

Det huvudsakliga resultatet presenterades i två temaområden: 

1. Faktorer som påverkar barn och ungdomar till fysisk aktivitet. 

2. Insatser för att främja fysisk aktivitet och förebygga övervikt och fetma bland barn och 

ungdomar. 

Studier visade att en kombination av fysiska aktiviteter och andra insatser såsom hälsosamma 

måltidsvanor samt förmedling av övervikt och fetma till föräldrar och lärarna ger större effekter 

än andra typer av insatser som fokuserar enbart på fysiska aktiviteter eller bara måltidsvanor för 

att förebygga övervikt-fetma bland barn och ungdomar. 

 

Slutsats:  

Trots att övervikt och fetma är en komplex folkhälsofråga har det visat sig att fysiska aktiviteter 

som kombineras med andra insatser som inkluderar måltidsvanor, förmedla kunskap om övervikt 

och fetma till föräldrar och lärarna har förebyggande effekter mot övervikt bland barn.  

Men fler studier behövs för att få en förståelse av hur den fysiska aktiviteten bör utformas för att 

vara mest effektiv för att förebygga övervikt, samt för att klarlägga faktorer som främjar fysisk 

aktivitet hos barn och ungdomar. 
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ABSTRACT  
 

Title: Promote Physical Activity and Prevent Overweight and obesity among Children and 

adolescent – A literature Study  

 

Department: School of Health and Education, University of Skövde  

Course: FH 540, 15 hp  
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Pages: 29 
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_________________________________________________________________________ 

Background: Overweight and obesity are among the most important contributing causes of 

death in the world, making up 2,6million deaths. In Sweden, 18-20% of 10 years old children are 

overweight and 3-4 % have obesity. 

 

Aim: The purpose of this study is to evaluate the effects of interventions that promote physical 

activity and prevent obesity among children and adolescents. 
 

Method: A literature review, based on article search in PubMed limited to publication from 

2000-2019. The report was finally based on ten selected articles and the target group was 

children and adolescents 1-18 years. 

 

Results:  

The main results were presented in two thematic areas: 

1. Factors that affect young people's physical activity. 

2. Efforts to promote physical activity and prevent overweight and obesity among children. 

The studies showed that a combination of physical activities and other interventions such as 

healthy eating habits, as well as conveying knowledge about obesity to parents and teachers, give 

larger effects than other types of analyzed efforts that focus only on physical activities or just 

meal habits to prevent obesity among children and young people. 

 

Conclusion:  

Although obesity is a complex public health issue, it has been shown that physical activity 

combined with other initiatives that include meal habits and conveying knowledge about obesity 

to parents and teachers are efficient preventive measures against overweight among children. 

However, additional studies are needed to gain an understanding of how the physical activity 

should be undertaken to be optimally efficient in preventing obesity and factors that promote 

childhood physical activity. 
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INTRODUKTION 

Förr i tiden övervikt kännetecknade välbärgad och i min kännedom kan många individer i Afrika 

fortfarande betrakta överviktiga barn och ungdomar som friskare än andra. 

Men nu fetma beräknas bland världens största folkhälsofrågor och största delen av världen 

befolkningen befinner sig i länder där övervikt orsakar fler dödsfall än undervikt (World Health 

Organisation, 2015). 

Barn i många låg – medelinkomsts länder är utsatta för risk för övervikt.  

Detta beror på att de är utsatta för mat med näringsfattigt innehåll och höga halter av fett, socker 

och salt (World Health Organisation, 2015). 

Folkhälsomyndigheten (2019), rapportera att mer än hälften av Sverige befolkning är överviktiga 

eller har fetma samt att trenden ökar ständigt med vår livsstil. 

De senaste 25åren i Sverige ses tyvärr en ökning av kroppsvikten bland barn och ungdomar 11-

15år och det beräknas 13 % respektive 17 % övervikt eller fetma bland flickor och pojkar. 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Barnfetma drabbar barn oavsett social klass eller bakgrund (World Health Organisation, 2010a). 

Dåliga matvanor, inaktivitet leder till övervikt och fetma. 

Janson & Danielsson (2003) hävdar att överviktiga barn har sämre livskvalitet och har det svårt 

att forma egna liv enligt deras förutsättningar. 

Insatser för att förebygga övervikt oh fetma kan ske på olika sätt beroende på var man befinner 

sig men fysisk aktivitet är en utav vanliga och allmän förebyggande och behandlingssätt. 

Enligt en rapport av Annika Nilsson Gren och Lisa Manhof (2018), fysisk aktivitet är viktigt, 

leder till ett gott liv och minskar risken för många sjukdomar så som diabetes, cancer, övervikt, 

psykisk ohälsa,…De påpekar att kombination av goda matvanor med fysisk aktivitet är en viktigt 

faktor för att förebygga övervikt och fetma. 

Rapporten försätter och bevisar att främja fysisk aktivitet krävs insatser på individ-,grupp-och 

samhällsnivå. 

Europa har genomfört en studie IDEFICS som syftade att få förståelse av vilka faktorer som 

bidrar till övervikt och fetma bland barn mellan 2 och 10 år samt utveckla och starta 

hälsofrämjande insatser som fokusera på barn i samhällsnivå. 
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En europeisks projekt mot övervikt och fetma baserat på samhällestsnivån infördes för att nå 

barn och föräldrar.  

Projektets resultat bevisade att inkludera hela samhället så som föräldrar, skola, vården, 

civilsamhället, butiker ger positiva effekter för att förebygga övervikt och fetma bland 

barn(Ideficsstudy.eu,2019). 

 Bakgrund  

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2005), så har folkhälsofrågor relaterade till fysisk inaktivitet och 

matvanor ökat både nationellt och internationellt de senaste åren. 

Övervikt och fetma är en gemensam riskfaktor för välfärdssjukdomar såsom cancer, diabetes typ 

2 och hjärt-och kärlsjukdomar. Förekomsten av övervikt och fetma samt följdsjukdomar är inte 

lika hög i Sverige som i andra Europeiska länder eller som i USA, men ökningen är väldigt 

alarmerande (Socialstyrelsen, 2005). 

 Definitioner 

Body Mass Index 
 

BMI (Body Mass Index) är måtten som används för att beräkna fetma hos individer och räknas ut 

genom att dela vikten i kg med längden i meter kvadrat  

det vill säga: Vikt (i kilo) / längden2 (i meter) (Nowicka P & Flodmark C-E, 2006). 

Fysisk aktivitet 
 

Enligt folkhälsoinstitutet (2007), fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukning och är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion. 

Det kan vara allt från promenader, cykling, fritidsaktiviteter, fysisk träning. 

Med fysisk träning beräknas all fysisk aktivitet som följer en planering, strukturerade riktlinjer 

som syftar till förbättring eller behållning av en viss fysisk funktion så som styrka, kondition. 

 

Fetma Utveckling 

Övervikt och fetma utveckling är kopplade till genetiska faktorer men också livsstil, miljö och 

vanor. Olika studier visar att övervikt och fetma i barndomen ökar risken att det kvarstår i 

vuxens åldern (centrum för idrottsforskning,2003). 
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Enligt Hinney et. al. (2007), det kan finnas en genetik koppling till övervikt och fetma men det 

kvarstår obesvarade frågor angående genetiska mekanismer.  

En studie som utfördes på barn och ungdomar genom GWA (Genome Wide Association) 

uppmärksammar en särskild gen FTO (Fat Mass and Obesity Associated Gene) som bidrar till 

tidig övervikt och fetma (Genome Wide Association,2007). 

Enligt en rapport av International Obesity Task-Force och European Association for the Study of 

Obesity, fetma bland barn ökar ständigt i Europa såväl internationellt. Det räknas över 30% 

barnfetma i Italien medan Sverige och Danmark har under 20% barnfetma(perspektiv.nu,2019). 

Olika studier visar att barn som växer upp med fetma har sämre livskvalité på grund av 

sjukdomar som byggs upp från barndomen samt dålig självkänsla (Griffiths et al.,2010; Russell‐

Mayhew et al.,2012). 

Florin et al. (2011) poängterar att barnfetma leder till dålig prestation i skolan. 

Allt detta tyder att förebyggande arbete under hela barnets uppväxt från 0-18år är nödvändigt. 

Fysisk aktivitet 

Enligt WHO (2017), fysisk inaktivitet beräknas som den fjärde största riskfaktorn för global 

mortalitet. 

Med tanke på att fysisk inaktivitet ökar ständigt i hela världen har WHO utvecklats riktlinjer och 

strategier för att främja fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har delats upp i åldersgrupper. 

WHO (2017) rekommenderar barn mellan 5-17år ska vara intensivt fysiska aktiva minst 

60minuter per dag. 

Fysisk aktivitet är en utav behandlingsformer och insatser för barn och ungdomar med övervikt 

och fetma. Det visas i flera studier att fysisk aktivitet ger goda effekter för barn och ungdomar 

med övervikt (Klijn, P. , Van Der Baan-Slootweg, O. & Van Stel, H., 2007).  

Hagströmer, (2016); Loprinzi, Cardinal, Loprinzi & Lee, (2012) påpekar att vara fysisk aktiv 

med rörelse och motion som är en viktig del av vardagen leder till positiva effekter på hälsa. 

Hagströmer (2016) och Loprinzi et al. (2012) menar att goda effekter av fysisk aktivitet för barn 

och ungdomar är många så som minskning av övervikt, risker att drabbas av diabetes, 

kardiovaskulära sjukdomar, förbättring av psykisk hälsa, kondition med mera. 

Studien av Donelly et al. (2016) bevisar att fysisk aktivitet prestera så bra resultat i skolan. 
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Enligt Loprinzi et al. (2012); Saint-Maurice, Bai, Vazou & Welk, (2018) barn spendera en stor 

del av deras livstid i skolan och att skolan har olika förutsättningar för att främja fysisk aktivitet 

så som lekstunder, idrottslektioner. 

Flera studier visar att flickor är mindre fysiska aktiva än pojkar (Deng & Fredriksen, 2018; 

Griew, Page, Thomas, Hillsdon & Cooper, 2010; Ischii et. al., 2015; Nyberg, 2017; Pagel et. al., 

2014; Parrish, Okely, Batterham, Cliff & Magee, 2016; Saint-Maurice et. al., 2018). 

Studien av Pagel et al. (2014) har visat en markant skillnad mellan äldre och yngre barn 

angående fysiska aktivitetsnivån: 51 % av barnen i femte klass nådde inte upp i de 

rekommenderade 60minuter jämfört med 93,3 % av barnen i klass två 

Kost 

Eneroth & Björck, (2015) skriver att barn behöver mycket näring än vuxna för att kunna utvecklas 

och växa. 

Enligt livsmedelsverket (2018), regelbundna måltider som frukost, lunch, middag och mellanmål 

ger en välfungerande kropp och minskar risken för småätande som brukar förekomma mellan 

måltiderna. Det skrivs att användning av tallriksmodellen som visar proportionerna mellan kött, 

fisk, kyckling, ägg, grönsaker, potatis, ris… kan hjälpa barnet att veta hur en hälsosam måltid ser 

ut.  

Barn spenderar en stor del av deras livstid i skolan det som gör att tredjedel av barnets dagliga 

energiintag ska komma från skollunchen (Junisdottir et al. ,2018). Det som gör skolan till en bra 

arena för att främja barn hälsosam livsstil. 

Eneroth & Björk, (2015) påpekar att det största ansvar att ge barnet hälsosamma matvanor ligger 

på familjen. 

Under världens utveckling har samhället ändrat livsstil som inkluderar dåliga måltidsvanor. 

Enligt Folkhälsorapport (2005) samhället strukturen påverkar livsstil och det högt arbetes tempo 

gör att färre familjer väljer halv fabrik kost eller snabbmat som ofta leder till sjukdomar på grund 

av högre energiintag än hemlagad mat. 

Rapport poängterar också att sociala ekonomiska status kan vara bidragande till dåliga 

måltidsvanor på grund av svårigheter att köpa nyttiga mat och detta kan leda till övervikt-fetma 

bland barn. 
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Folkhälsovetenskaplig relevans och Problemformulering 

Övervikt och fetma bland barn är ett folkhälsoproblem i och med att antalet drabbade i Sverige 

överskrider 1% av befolkningen (Pellmer & Wramner, 2007). 

Enligt Nowicka & Flodmark (2006), övervikt oh fetma problemet ligger på högnivå runt om i 

världen till exempel i USA. 

År 2013 har WHO redovisat att 42miljoner barn under fem år är drabbade av övervikt och fetma, 

detta måste anses utgöra folkhälsovetenskaplig relevans att ta tag i frågan. 

 Risken för följdsjukdomar ökar med tanke på att fler än två av tre barn med övervikt i tidig ålder 

behåller den som vuxna (Livsmedelsverket, 2017). 

Enligt Bengtsson (2016), med alla risker och det ständiga ökning av övervikt och fetma bland 

barn är det viktigt att införa förebyggande insatser i tidigt skede för att minska barns 

hälsoriskerna. 

Folkhälsomyndig rapport (2019) påpekar på WHO:s undersökning som visar Sveriges data om 

övervikt och fetma: 28 procent av flickorna och 27 procent av pojkarna mellan 6 och 9 år har 

övervikt eller fetma. 

Övervikt-fetma orsaker samt frågor om orsaken till övervikt är väldigt komplexa. Orsakerna 

beskrivs som en interaktion mellan fysisk inaktivitet, ohälsosamma kostvanor, 

socioekonomiskstatus men också biologiskt arv. 

Enligt Sveriges riksdag (2013) dagens samhälle erbjuder inte samma förutsättningar till barn och 

ungdomar som tidigare generationer på grund av ökning av stillasittande vardagar samt ändringar 

av livsmedel. Andersson & Fransson (2011) påpekar att en fjärdedel av barn och ungdomar 

energiintaget beräknas av läsk, kakor, godis, snacks. 

Enligt folkhälsomyndigheten (2002), hela samhället drabbas också av övervikt och har 

högkostnad.  

Övervikt och fetma leder till ekonomiska bördan i hela världen med tanke på behandling av 

följdsjukdomar. Enligt folkhälsomyndighetens rapport (2019) antas Sverige sjukvårdkostnaden 

till följd av övervikt och fetma över 70 miljarder kronor varje år. 

Förekomst av övervikt och fetma leder till stora kostnader för samhället vilket angeläget att 

arbeta förebyggande mot övervikt och fetma bland barn och ungdomar.  

Fysisk aktivitet har visat positiva effekter på övervikt och fetma mellan barn.  
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Många interventionsstudier genomfördes för att testa olika sätt att främja fysisk aktivitet, i olika 

sammanhang. Med en systematisk litteraturstudie jag vill jämföra olika typ av insatser och deras 

effekter på fysisk aktivitet. 

Med mer kunskap om det kan det vara lättare som folkhälsovetare att planera, om hur det ska gå 

till väga för att förhindra övervikt och fetma. 

 

SYFTE 

Syfte med denna litteraturstudie är att visa på faktorer och insatser som kan främja fysisk 

aktivitet och förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar. 

 

METOD 

För att svara på studiens syfte användes litteraturstudien som metod. Litteraturstudiens är 

baserade på vetenskapliga artiklar av andra författare som granskas och analyseras.  

Enligt Polit & Beck (2006) en litteraturstudie ska kunna besvara ett specifikt syfte utifrån kritisk 

granskning av tidigare forskning om ett ämne. 

I kommande avsnitt beskrivs metoden för artiklars sökning. Därefter i databearbetning-analys 

visa hur granskning och sammanställning har genomförts. 

Urval och Datainsamling 

Inklusions- och exklusionskriterier i sökningen 

Kriterierna för artiklarna var att de skulle vara skrivna på svenska eller engelska, publicerade 

mellan år 2000 fram till 2019 och att det endast vara originalartiklar för att kunna identifiera den 

mest relevant forskningen relaterat till studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2010).  

Ett annat kriterium för urvalet var också att det i artiklarna skulle ha tagits hänsyn till och 

reflekterats kring etik samt alla artiklar som inkluderade strategier som kan användas för att 

förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar. 
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Ytterligare ett kriterium var att målgruppen för studierna skulle vara barn och ungdomar mellan 

1 och18 år. Alla artiklar som var riktade till en speciell grupp, till exempel cancer eller barn och 

ungdomar med funktionshinder exkluderades genom att läsa abstrakt för att kunna komma åt en 

generell överblick. 

Efter att problemformulering och syfte var klarlagt genomfördes första steget för att få en 

översikt av forskningsläget.  

Datainsamlingen genomfördes genom sökningar i PubMed databasen vilken är relevant för 

forskning inom medicinsk och omvårdnadsvetenskap samt vetenskaplig forskning med 

folkhälsovetenskaplig relevans (Kristensson, 2014). 

De sökord som användes var Overweight, Children, Physical activity, Sweden, prevention, Child 

care, teacher, Playground, longitinuell study, intervention. 

Det första steget för att välja artiklar baserades på artiklarnas titel. Artiklarnas som hade 

passande titlar med valt ämne samt att de stämde med valda inklusionskriterier valdes ut. 

Vid genomläsning av abstrakt söktes beskrivande information som stämde överens med studiens 

syfte. Därefter kvarstod 31 artiklar som lästes i full text. 

Artiklarna som stämde överens helt med studiens syfte var 18 och för en mer förståelse 

översattes alla 18 artiklar till svenska och valdes till kvalitetsgranskning.  

Efter sista urvalet var totalt tio artiklar som slutligen stämde överens med studiens syfte och 

inkluderas i litteraturstudien (se tabell 1). 
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Tabell 1  

Sökmatris 

Datum  

 

Databas 

 

Sökord/ 

Kombination 

 

Antal 

träffar 

 

Genomlästa 

abstrakt 

 

Kvalitetsgranskade 

Artiklar 

 

Urval 2. Valda 

artiklar 

 

15.04.2019 Pubmed overweight and 

children and 

physical activity and 

sweden 

 

27 6 4 3 

18.04.2019 Pubmed parental support and 

promote healthy 

dietary habits And 

physical activity 

And to prevent 

overweight And 

obesity 

14 4 3 2 

18.04.2019 Pubmed Effects of a Physical 

Activity Intervention 

in Preschool 

Children 

87 13 6 1 

18.04.2019 Pubmed children AND 

physical activity 

AND overweight 

AND effect 

66 8 5 3 

Databearbetning/Dataanalys 

10 valda artiklar skrevs ut och lästes igenom grundligt ett flertal gånger för att få en helhet 

förståelse och för att kunna hitta ytterligare relevanta fakta. 

Beroende på artiklarnas innehåll, fakta, och resultatet upprättades en tabell som gav en översikt   

och jämförelse av valda artiklar. 

Nedan visas analystabell valda saker som gicks genom för att jämföra artiklarna. 

 

Författare/Titel 

 

Land/Antal 

Barn 

 

Studiedesign/metod 

 

Resultat- Tema 

 

Slutsats 

 

 

 

Efter att analystabellen färdigställd kategoriserades artiklar i två olika teman-Faktorer som 

påverkar barn-ungdomar till fysisk aktivitet och Insatser för att främja fysisk aktivitet och 

förebygga övervikt/fetma bland barn och ungdomar. 

En fördjupade resultatbeskrivningen ska presenteras i resultat delen. 
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Etiska överväganden 

Under litteraturstudie har jag tagit hänsyn till etiska aspekter. Avsikten har varit neutralitet, 

objektivitet och utan subjektiva inlägg. 

Denna litteraturstudie ämnar inte påverka läsaren i någon riktning inte påverka resultat. 

RESULTAT 

Studiens resultat lägger stor fokus på studier som riktat sig till arenor (förskolor, hem), fysisk 

aktivitet samt kost för att förebygga övervikt-fetma bland barn.  

I den här delen presenteras resultat utifrån analystabellen. Nedan visas analystabellen som ger en 

översikt av resultat i sin helhet (tabell 2) och därefter beskrivs ett mer omfattande resultat i olika 

tema. 

Tabell 2 

 
Författare/Titel 

 

Landet/Antal 

Barn 

 

Studiedesign/metod 

 

Resultat- Tema 

 

Slutsats 

 

 

1. Lu AS1, Baranowski T, Hong 

SL, Buday R, Thompson 

D, Beltran A, Dadabhoy 

HR, Chen TA. 

The Narrative Impact of 

Active Video Games on 

Physical Activity Among 

Children: A Feasibility 

Study 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p

mc/articles/PMC5086024/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studies 

genomfördes 

I Afrika och 

Latinamerika 

och 40 barn 

deltog. 

Syftet med denna studie var att 

testa hypotesen att en berättelse 

skulle motivera ökat aktivt 

videospel. Denna studie 

använde en 2-arm 
randomiserad kontrollerad 

design. 

 

Barnen var i genomsnitt 9,6 år och 

fördelade jämnt på grund av kön.  

De var från olika bakgrunder, med en 

överrepresentation av afrikanska och 

latinamerikanska barn. Alla barn 
uttryckte att deltagande i projektet var 

en positiv upplevelse och att de skulle 

vilja delta i liknande projekt i 
framtiden. 

Skillnader i genomsnittlig 

uppspelningstid (berättande: 
medelvärde 17,6, Sekunder 3,9 vs icke-

berättigande: medelvärde 16,2, 

Sekunder 4,1) och totala 
energiförbrukning (berättande: 

medelvärde 566,9, Sekunder 215,3 vs 

icke-berättigande: medelvärde 495,8, 
Sekunder 190,7) var inte statistiskt 

signifikant mellan berättelsen och icke-
berättigande grupper. 

. Faktorer som påverkar barn-

ungdomar till fysisk aktivitet 
 

Insatser för att främja fysisk aktivitet 

och förebygga övervikt/fetma bland 

barn 

 

Detta är den första 

genomförbarhetsstudien för att 

systematiskt variera och testa 

effekten av berättelsen om barns 

fysiska aktivitet under aktivt 
videospel. Narrativ ökad fysisk 

aktivitet under aktivt videospel 

mellan överviktiga och barn med 
fetma, vilket framgår av fler steg per 

10 sekunders period och totala steg 

övergripande. Framtida forskning 
behövs för att identifiera de 

underliggande mekanismer genom 

vilka detta inträffar. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lu%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27742605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baranowski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27742605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27742605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27742605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buday%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27742605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27742605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27742605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beltran%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27742605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dadabhoy%20HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27742605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dadabhoy%20HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27742605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27742605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086024/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086024/
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2. Roth K, Kriemler S,  
Lehmacher W, Ruf KC,  

Graf C, Hebestreit H. 

Prevention through Activity 

in Kindergarten Trial: A 

cluster randomised 

controlled trial to assess the 

effects of an activity 

intervention in preschool 

children. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p
mc/articles/PMC2916900/ 

 
 

 

Studie 

genomfördes 

i 41 av 131 

förskolor i 

Wuerzburg 

och 

Kitzingen, 

Tyskland 

Studies syfte var att utvärdera 
det multikomponent, 

barnpassade insats som leds av 

förskollärare för att förbättra 
fysisk aktivitet och motorisk 

färdighet bland 4-5 åringar.  

Utvärderings Primära resultat visade en 
ökning av tiden som spenderas i måttlig 

och kraftfull fysisk aktivitet från 

baslinjen till halvtid och slut på 
interventionen samt ökning av 

motoriska färdigheter.) 

Den sekundäre resultat visade en 
minskning av BMI, hudviktstjockleken, 

minskning av blodtrycket, minskning 

av medieanvändningen. 
Insatser för att främja fysisk aktivitet 

och förebygga övervikt/fetma bland 

barn 

 

Författarna tror att förskollärare 
deltagande i insatser inte bara 

kommer att omsättas i en effektiv 

intervention anpassad till behovet av 
varje förskola utan även i 

fortsättningen av programmet efter 

slutet av den formella 
interventionsperioden. Vidare är det 

troligt att resultat som uppnåtts 

genom denna studie kan också 
underlätta överföringen till andra 

förskolor. 

3. ANN-KRISTIN 

RONNBERG. 
, ULF HANSON 

& KERSTIN NILSSON 

 
Effects of an antenatal lifestyle 

intervention on 

offspring obesity/a 5-year 
follow-up of a randomized 

controlled trial. 

https://obgyn.onlinelibrary.wil

ey.com/doi/epdf/10.1111/aogs.

13168 

 

 

 

 

Sverige/374 

barn vid 
födseln och 

300 vid fem 

års ålder 
analyserades i 

denna studie 

 

Denna studie informerar oss 

om effekten av en 
livsstilintervention på grund av 

avkommande kroppsindex 

(BMI) till fem års ålder. 
 

Studiens resultat visade ingen 

signifikant skillnad i genomsnittlig 
BMIz-poäng sågs vid födseln (0,68 (I) 

mot 0,56 (C), p = 0,242) eller vid fem 

års ålder (0,34 (I) vs 0,26 (C), p = 
0,510) och ingen signifikansskillnad i 

proportion av över- eller undernäring 

sågs. Överdriven matematisk 
viktökning var en oberoende riskfaktor 

för avkomma vid födseln (OR = 4,51, p 

<0,001) men inte vid fem års ålder. 
Maternal fetma var en oberoende 

riskfaktor för offensiv fetma vid fem 

års ålder (OR = 4,81, p = 0,006) 
Insatser för att främja fysisk aktivitet 

och förebygga övervikt/fetma bland 

barn 

Författarna slutsats är att 

livsstilsintervention inte minskade 
risken för fetma vid avkomma fram 

till fem års ålder. 

 

4. Nyberg G1, Sundblom 

E1, Norman Å2, Bohman 

B3, Hagberg J4, Elinder LS1. 

Effectiveness of a Universal 

Parental Support Programme 

to Promote Healthy Dietary 

Habits and Physical Activity 

and to Prevent Overweight 

and Obesity in 6-Year-Old 

Children: The Healthy 

School Start Study, a 

Cluster-Randomised 

Controlled Trial 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p
mc/articles/PMC4332680/ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sverige 

243 

Deltagarna var 
sexåriga 

barn,14 

förskoleklasser 
var 

slumpmässigt 

tilldelade till 
intervention, 

7kontrollgrupp

er 
 

 

 

 

Studies syfte är att utveckla 

och utvärdera effektiviteten av 
ett föräldrahjälpsprogram 

(1.hälsoinformation för 

föräldrar,2.motivationella 
intervjuer med 

föräldrar,3.klassrumsaktiviteter 

som leds av lärarna) för att 
främja hälsosam kost och 

fysisk aktivitet och för att 

förhindra övervikt och fetma 
hos svenska barn. Metoden var 

en Cluster-Randomized 

Controlled Trial 
Den utfördes i områden med 

låg till medel socioekonomisk 

status. 

Det fanns ingen signifikant 

inverkanseffekt i primärresultatet fysisk 

aktivitet. Undergruppsanalyser visade 
en signifikant könsgruppsinteraktion i 

den totala fysiska aktiviteten, med 

flickor i interventionsgruppen som 
uppvisade högre total fysisk aktivitet 

under helgerna (p = 0,04) såväl som i 

stillasittande, med pojkar som visade 
mer stillasittande tid i 

interventionsgrupp (p = 0,03).  

Det var ett signifikant högre intag av 
grönsaker (0,26 portioner) i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen (p = 0,003). 
Vid uppföljning visade 

undergruppsanalyser en fortsatt effekt 

för pojkarna. Interventionen påverkade 
inte förekomsten av övervikt eller 

fetma. 

Insatser för att främja fysisk aktivitet 

och förebygga övervikt/fetma bland 

barn 

 

Faktorer som påverkar barn-

ungdomar till fysisk aktivitet. 

Healthy School Start är ett uppskattat 

program och studien visar att det är 

möjligt med relativt liten 
ansträngning att påverka 

vegetabiliskt intag hos barn och 

flickors fysiska aktivitet genom att 
ge föräldrapenning. De positiva 

effekterna var dock kortlivade. 

Därför måste programmet 
förmodligen vara förlängt och / eller 

intensifierat för att få starkare och 

hållbara effekter. Vi anser att 
införandet av motiverande intervjuer 

som huvudinterventionskomponent 

utgör ett viktigt framsteg, eftersom 
det innebär att föräldrars deltagande, 

barriäridentifiering och snabb 

specifika målinställningar är alla 
faktorer som har identifierats som 

inslag i effektiva insatser [25].  

Denna studie kan därför vara ett 
viktigt bidrag till den fortsatta 

utvecklingen av bevisbaserade 

program för föräldrahjälp för att 
förhindra övervikt och fetma hos 

barn. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2916900/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2916900/
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aogs.13168
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aogs.13168
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aogs.13168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nyberg%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25680096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundblom%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25680096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundblom%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25680096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norman%20%C3%85%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25680096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bohman%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25680096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bohman%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25680096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hagberg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25680096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elinder%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25680096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4332680/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4332680/
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5. Pate RR., Brown 
WH., Pfeiffer KA., Howie 

EK., Saunders RP.., Addy 

CL.., Dowda M.. 

An Intervention to 

Increase Physical 

Activity in Children: A 
Randomized Controlled Trial 

With 4-Year-Olds in Preschools 

https://www.ajpmonline.org/arti
cle/S0749-3797(15)00781-

3/fulltext 

 

379 barn (188 
intervention, 

191 kontroll) 

Studien 
omfattade 

offentliga 

förskolor och 
privata  

förskolor) i 

området 
Columbia, 

South Carolina 

(USA) 
 

Denna studies syfte är att 
identifiera om en ekologisk 

fysisk aktivitet i förskolor ökar 

barnens måttliga till intensiva 
fysiska aktivitet. 

Insatsen inriktades på att öka 

barns fysiska aktivitet genom 
att ändra instruktionspraxis. 

Forskare utbildade 

förskollärare att engagera barn 
i fysisk aktivitet under (1) 

strukturerade, lärarledda 

fysiska aktiviteter i 
klassrummet; (2) strukturerade 

och ostrukturerade fysiska 

aktivitetsmöjligheter vid paus 
stunder; och (3) fysisk aktivitet 

integrerad i pre-akademiska 

lektioner. 

Forskningspersonalen 

uppmuntrade lärare att anpassa 

åtgärden till sina klassrum. 
 

I ett analytiskt prov på 379 barn (188 
intervention, 191 kontroll) utfördes de i 

interventionskolorna med betydligt mer 

måttlig till intensiv fysisk aktivitet än 
barn i kontrollskolor (7,4 och 6,6 

minuter / timme). Denna skillnad 

förblev betydande efter justering för 
grundutbildning och längd på 

skoldagen (halv mot full dag). I 

könsspecifika analyser var skillnaden 
signifikant för flickor (6,8 vs 6,1 

minuter / timme med måttlig till 

intensiv fysisk aktivitet) men inte för 
pojkar (7,9 vs 7,2 minuter / timme). 

 

Insatser för att främja fysisk aktivitet 

och förebygga övervikt/fetma bland 

barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten av denna studie stöder 
slutsatsen att ett flexibelt ekologiskt 

ingripande som utbildar lärare att ge 

barn möjligheter att vara fysiskt 
aktiva under hela skoltiden kan öka 

fysisk aktivitet och fysisk aktivitet 

för energiutgifter i förskolebarn. 
Framtida forskning bör syfta till att 

utveckla protokoll för fysisk aktivitet 

för unga barn som producerar 
effektstorlekar som är större än 

observerade med tidigare testade 

interventioner. 
 

 

 

6. Emma Mead, Tamara 

Brown, Karen Rees, Liane B 

Azevedo, Victoria 

Whittaker, Dan Jones, Joan 
Olajide,Giulia M Mainardi, Eva 

Corpeleijn, Claire 

O'Malley, Elizabeth 

Beardsmore, Lena Al‐
Khudairy, Louise Baur,Maria‐
Inti Metzendorf, Alessandro 

Demaio, and Louisa J Ells  

Diet, physical activity and 
behavioural interventions for the 

treatment of overweight or 

obese children from the age of 6 
to 11 years. 

https://www.cochranelibrary.co
m/cdsr/doi/10.1002/14651858.C

D012651/full 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8461 

participants 

randomised  

U.S.A, 

Canada, 

Spain,Brazil, 

Att bedöma effekterna av kost, 

fysisk aktivitet och 

beteendemässiga ingrepp 

(beteendeförändringsinterventi

oner) för behandling av 

överviktiga eller överviktiga 
barn i åldrarna 6 till 11 år. 

 

Studiens resultat visar att multi-

komponents beteendemässiga 

förändringsinterventioner som 

innehåller kost, fysisk aktivitet och 

beteendeförändring kan vara 

fördelaktiga för att uppnå små, 
kortvariga minskningar av BMI, BMI z 

poäng och vikt hos barn i åldern 6 till 

11 år. Beviset tyder på en mycket liten 
förekomst av biverkningar. Kvaliteten 

på bevisen var låg eller mycket låg. 

Den heterogenitet som observerades 
över alla resultat förklarades inte av 

undergrupperna. Ytterligare forskning 

krävs för beteendemässiga förändringar 
i låginkomstländer och hos barn från 

olika etniska grupper. också på 

effekterna av beteendemässiga 
förändringar av interventioner om 

hälsorelaterad livskvalitet och 

comorbiditeter. Hållbarheten i 

minskningen i BMI / BMI z-poäng och 

vikt är ett viktigt övervägande och det 

finns behov av långsiktig uppföljning 
och ytterligare forskning om de mest 

lämpliga formerna för 

postinterventionunderhåll för att 
säkerställa att interventionsförmånerna 

upprätthålls på längre sikt. 

 
Insatser för att främja fysisk aktivitet 

och förebygga övervikt/fetma bland 

barn 

 

Multi-komponents beteendemässiga 

förändringsinterventioner som 

innehåller kost, fysisk aktivitet och 

beteendeförändring kan vara 

fördelaktiga för att uppnå små, 

kortvariga minskningar av BMI, 
BMI z poäng och vikt hos barn i 

åldern 6 till 11 år. Beviset tyder på 

en mycket liten förekomst av 
biverkningar. Kvaliteten på bevisen 

var låg eller mycket låg. Den 

heterogenitet som observerades över 
alla resultat förklarades inte av 

undergrupperna. Ytterligare 

forskning krävs för beteendemässiga 
förändringar i låginkomstländer och 

hos barn från olika etniska grupper. 

också på effekterna av 
beteendemässigt förändrade 

interventioner om hälsorelaterad 

livskvalitet och comorbiditeter. 

Hållbarheten i minskningen i BMI / 

BMI z-poäng och vikt är ett viktigt 

övervägande och det finns behov av 
långsiktig uppföljning och ytterligare 

forskning om de mest lämpliga 

formerna för 
postinterventionunderhåll för att 

säkerställa att 

interventionsförmånerna upprätthålls 
på längre sikt. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pate%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pfeiffer%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howie%20EK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howie%20EK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saunders%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Addy%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Addy%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dowda%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803357
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(15)00781-3/fulltext
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(15)00781-3/fulltext
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(15)00781-3/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mead%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rees%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azevedo%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azevedo%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whittaker%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whittaker%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olajide%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olajide%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mainardi%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corpeleijn%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corpeleijn%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Malley%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Malley%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beardsmore%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beardsmore%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%26%23x02010%3BKhudairy%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%26%23x02010%3BKhudairy%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baur%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Metzendorf%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Metzendorf%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demaio%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demaio%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ells%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28639319
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012651/full
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012651/full
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012651/full
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7. Lloyd AB, Lubans 
DR, Plotnikoff RC, Morgan PJ. 

Paternal Lifestyle-Related 

Parenting Practices Mediate 

Changes in Children’s 

Dietary and Physical 

Activity Behaviors: Findings 

From the Healthy Dads, 

Healthy Kids Community 

Randomized Controlled 

Trial 
https://journals.humankinetics.c

om/doi/pdf/10.1123/jpah.2014-

0367 

Studie 
genomfördes 

med 45 

övervikt / 
fetma barn 

New South 

Wales, 
Australia. 

 

 

 
 

 

 

Denna studie undersökte 
potentiella föräldrars påverkan 

av barns fysisk aktivitet och 

förändring av kostförändringar 
i Healthy Dads, Healthy Kids 

community-programmet. 

Studie design som 
genomfördes var  

en randomiserad kontrollerad 

intervention studie 

Betydande interventionseffekter 
hittades för fysisk aktivitet av barn 

tillsammans med sina fadder och 

modellering av fysisk aktivitet. Ko- 
fysisk aktivitet medierad barns fysiska 

aktivitet i ingripandet ("medierad 

effekt", AB = 653, 95 % CI = 4-2050) 
och svarade för 59,5% av 

interventionseffekten. Faderns 

övertygelse medierade barns procent 
energi från kärnfoder (AB = 1,51, 95 % 

CI = 0,05-5,55) och stod för 72,9% av 

interventionseffekten. 
Faktorer som påverkar barn-

ungdomar till fysisk aktivitet 

 
Insatser för att främja fysisk aktivitet 

och förebygga övervikt/fetma bland 

barn 

 

 
Deltagande i Healthy Dads, Healthy 

Kids community -programmet 

påverkar positivt faderns ko-fysiska 
aktivitet med sitt barn och 

övertygelse om hälsosam kost, vilket 

medförde förändringar i barns kost 
och motion. 

 

8.Adamo KB, Wasenius NS, 

Grattan KP, Harvey ALJ, 

Naylor PJ, Barrowman NJ, 
Goldfield GS. 

Effects of a Preschool 
Intervention on Physical 

Activity and Body 

Composition. 
https://www.jpeds.com/article/S

0022-3476(17)30778-3/fulltext 

18 

vårdcentraler 

var 
slumpmässigt 

valda att delta 
i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka effekten av ett 

förskoleprogram för fysisk 

aktivitet som levereras i 
licensierade 

barnomsorgsinställningar, med 
eller utan en föräldrars 

inverkan, på barns dagliga 

fysiska aktivitet, stillasittande 
tid och kroppssammansättning. 

Modellregressionsanalyser visade inga 

skillnader mellan 

barnomsorgsinterventionen med 
föräldraansvar och jämförelsegrupperna 

vid förändringar från baslinjen till 6 
månader i total fysisk aktivitet- total 

timmar (P för tid × gruppinteraktion = 

.665) eller måttlig till kraftig fysisk 
aktivitet (P för tid × gruppinteraktion = 

.164) när justerad för baslinjens fysiska 

aktivitetsnivåer. Vidare kunde inga 
gruppskillnader hittas för förändringar i 

lätt fysisk aktivitet, stillastående tid 

eller antropometriska variabler. 
 

Insatser för att främja fysisk aktivitet 

och förebygga övervikt/fetma bland 

barn 

 

Ett överkomligt och lättskaligt 

förskolans interventionsprogram som 

levereras i licensierade 
barnomsorgsinställningar, med eller 

utan tillägg av en 
föräldrakontrollerad 

hemmaaktivitetspromotion, verkar 

inte ha någon signifikant effekt på 
fysisk aktivitet, stillasittande tid eller 

kroppssammansättning. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

9. Farmer VL,Williams SM,  

Mann JI, Schofield G, McPhee 
JC, Taylor RW. 

The effect 

of increasing risk and challenge 
in the school playground on 

physical activity 

and weight in children 
https://www.nature.com/articles

/ijo201741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie 

genomfördes i 
16 Nya 

Zeeland 

skolor(1-8år): 
Intervention 

skolor(8), 

Kontrollskolor
(8). 

840 barn 

samlades.  
 

 
 

Studie syfte var att undersöka 

huruvida byte av lekmiljö i 
grundskolor till en som främjar 

större utmaning för barn, ökar 

fysisk aktivitet och minskar 
kroppsmasseindex. 

Interventionsskolor (n = 8) 

redesignade sina lekmiljöer för 
att uppmuntra fantasifullt och 

oberoende fritidsspel genom att 

öka riskerna och utmaningarna 
(till exempel grovt spel), 

minska regler och lägga till nya 
lekplatskomponenter (till 

exempel lösa delar). 

Kontrollskolor (n = 8) 

uppmanades att inte ändra sin 

lekmiljö. En kvalificerad 

playworker betygsatte alla 
skolmiljöer vid baslinjen och 1 

år. Primära resultat var måttlig-

till-kraftig fysisk aktivitet (7-
dagars accelerometri) och BMI 

z-poäng, samlad i 840 barn vid 

utgångsläget, 1 och 2 år. Data 
analyserades med användning 

av generaliserade 

estimeringsekvationer. 

Flera förändringar gjordes i 

skolmiljöerna vilket resulterade i en 
signifikant skillnad i den totala 

spelvärdesvärderingen mellan 

interventions- och kontrollskolor på 
4,50 (95% konfidensintervall: 1,82 till 

7,18, P = 0,005), vilket representerar en 

väsentlig förbättring från 
baslinjevärdena av 19,0 (sd 3,2). 

Sammantaget tyckte skolorna om 

interventionen och rapporterade många 
fördelar, inklusive ökad fysisk aktivitet. 

Emellertid översatte dessa övertygelser 
inte signifikanta skillnader i objektivt 

uppmätt fysisk aktivitet, antingen som 

räkningar per minut (till exempel 35 (-

51 till 120) under lunchpaus) eller som 

minuter av måttlig till kraftig fysisk 

aktivitet (0,4, -1,1 till 2,0). På liknande 
sätt observerades inga signifikanta 

skillnader för BMI, BMI z-poäng eller 

midjeomkrets vid 1 eller 2 år (alla P> 
0,321). 

 

Insatser för att främja fysisk aktivitet 

och förebygga övervikt/fetma bland 

barn 

 

Att ändra skolmiljön till en som 

främjar större risk och utmaning för 
barn ökade inte den fysiska 

aktiviteten eller förändrade därefter 

kroppsvikt. Trots att skolor 
omfattade begreppet att lägga till risk 

och utmaning på lekplatsen, tyder 

våra resultat på att barn kan ha varit 
inblandade i olika snarare än 

ytterligare aktiviteter. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lloyd%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25526517
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lubans%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25526517
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lubans%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25526517
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plotnikoff%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25526517
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morgan%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25526517
https://journals.humankinetics.com/doi/pdf/10.1123/jpah.2014-0367
https://journals.humankinetics.com/doi/pdf/10.1123/jpah.2014-0367
https://journals.humankinetics.com/doi/pdf/10.1123/jpah.2014-0367
https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(17)30778-3/fulltext
https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(17)30778-3/fulltext
https://www.nature.com/articles/ijo201741
https://www.nature.com/articles/ijo201741
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Zeebari, and Liselotte Schäfer 
Elinder 

Effectiveness of a universal 

parental support programme to 
promote health behaviours and 

prevent overweight and obesity 

in 6-year-old children in 
disadvantaged areas, the 

Healthy School Start Study II, a 
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trial 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p

ubmed/26795378 

 

 

 

Deltagare var 
sexåriga barn 

från 

Stockholm 
(Sverige) (n = 

378) och deras 

föräldrar. 
Trettiotal 

skolklasser 

från 13 skolor 
gavs 

slumpmässigt 

till 
intervention (n 

= 16) och 

kontrollgruppe
r (n = 15) 

Syftet med denna studie var att 
utveckla och utvärdera 

effektiviteten av ett 

föräldrahjälpsprogram 
(1. Hälsoinformation för 

föräldrar, 2) Motivationell 

intervju med föräldrar och 
3)klassrumsaktiviteter med 

barn som utfördes av lärarna) 

för att främja hälsosam kost 
och vanliga aktiviteter och för 

att förhindra övervikt och 

fetma hos sexåriga barn i 
missgynnade områden. 

 

 

Trovärdighet mot alla tre 
interventionskomponenterna var 

tillfredsställande. Interventionseffekter 

hittades vad gäller konsumtion av 
ohälsosamma livsmedel (p = 

0,01),ohälsosamma drycker (p = 

0,01).Vid uppföljning upprepades 
effekten på intag av ohälsosamma 

matar för pojkar (p = 0,03).Det fanns 

ingen inverkan på fysisk aktivitet. 
Vidare hade ingreppet ingen uppenbar 

effekt på BMI sds för hela provet, men 

en signifikant skillnad mellan grupper 
detekterades bland barn som var 

överviktiga vid baslinjen (p = 0,03), 

vilket inte hölls vid uppföljning.  
Insatser för att främja fysisk aktivitet 

och förebygga övervikt/fetma bland 

barn 

 

Hälsoskolans startstudie visar att det 
är möjligt att påverka intag av 

ohälsosamma livsmedel och drycker 

och viktutveckling hos överviktiga 
barn genom att ge individuellt 

föräldrahjälp i skolans sammanhang. 

Effekterna var emellertid kortlivade. 
Programmet behöver därför 

förlängas och / eller intensifieras för 

att få starkare och hållbara effekter. 
Denna studie är ett viktigt bidrag till 

den fortsatta utvecklingen av 

bevisbaserade program för 
föräldrahjälp för att förhindra 

övervikt och fetma hos barn i 

missgynnade områden. 
 

Faktorer som påverkar barn och ungdomar till fysisk aktivitet. 

Trots att videospel är en utav anledningar till att barn och ungdomar blir stillasittande finns enligt 

Lu, et al. (2016) bevisat hur videospel med narrative moment ökad fysisk aktivitet än 

traditionella videospel som är stillasittande. Det kan ha en stor betydelse för att öka fysisk 

aktivitet bland barn. Dessutom krävs mer forskningar för att identifiera de underliggande 

mekanismer genom vilka detta inträffar. 

Resultat av Nyberg et al. (2015) studie visade att det sociala stödet genom att utbilda föräldrar 

och motivation för att vara mer fysiska aktiva och äta hälsosamma kost spelar en stor roll för att 

öka barns mängden av fysisk aktivitet.  

Lloyd, et al. (2014) studie utförde ett program kallade Healthy Dads, Healthy Kids med syfte att 

motivera den fysiska aktiviteten mellan barn och far samt ändringar av kost. 

Studiens resultat visade en positiv förändring i barns motion och kost. 

Insatser för att främja fysisk aktivitet och förebygga övervikt/fetma bland barn. 

Den mesta återkommande variabeln i artiklar med koppling till förskolor och skolor var att 

skolan funkade som en bra arena för att öka barns fysiska aktiviteter och förändra barns-

ungdomars energiintag till hälsosamma måltidsvanor. 

I en studie av Roth et al. (2010) med huvudsyfte att förbättra fysisk aktivitet och motorisk 

färdighet bland 4-5åringar. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nyberg%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26795378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norman%20%26%23x000c5%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26795378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norman%20%26%23x000c5%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26795378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundblom%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26795378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundblom%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26795378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeebari%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26795378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeebari%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26795378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elinder%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26795378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elinder%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26795378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795378
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Studien genomfördes genom att involvera barn, föräldrar och lärare i dagliga 30-minuters 

sessioner baserat på ett holistiskt pedagogiskt tillvägagångssätt som kallas” tidig psykomotorisk 

utbildning”. Resultat visade i premiärresultat en ökning av fysisk aktivitet samt utveckling av 

motoriska färdigheter och i sekundära resultat som inkluderar minskning av kroppmassindex 

(BMI) och drar slutsatsen att en obligatorisk fysisk aktivitetskomponent kommer att öka 

effekterna av fetmaförebyggande bland barn. 

Pate et al. (2016) påpekar att en majoritet av förskolebarn tillbringar en stor del av varje vardag i 

förskolan-skolan men utgör begränsade fysisk aktivitet. 

Studiens resultat visade att genom att utbilda lärarna och introducera nya fysiska aktiviteter 

instruktioner kan öka fysiska aktiviteter (7,4 och 6,6 minuter / timme) samt energiutgifter bland 

barn. Genom Farmer et al. (2017) bevisas att uppmuntra fantasifulla och oberoende fria spel 

genom att öka utmaningar och risker i skolmiljöer ökar inte fysiska aktiviteter.  

Det tyder på att resultat skulle vara mer positivt när barn skulle vara inblandade i olika, snarare 

än ytterligare aktiviteter. 

Studie av Adamo et al. (2017) hade för syfte att undersöka effekten av ett förskoleprogram för 

fysisk aktivitet som levereras i licensierade barnomsorginställningar med eller utan föräldrar 

deltagande. Studiens resultat visade att inte signifikant resultat på ökning av fysisk aktivitet, 

minskning av stillasittande eller minskning av kroppssammansättning. 

Lu et al. (2016) bevisar hur videospel med berättelse ökad fysisk aktivitet än traditionella 

videospel som är stillasittande. 

I en studie av Nyberg et al. (2015) har skrivit att skolor är effektiva inställningar för att främja 

hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet hos barn och förebyggande av ohälsosam viktökning, 

även om de uppnådda effekterna vanligtvis är små och kortlivade.  

Studien har visat också att föräldrar spelar en stor roll för att påverka barnens kostvanor och 

fysiska aktiviteter samt att föräldrars engagemang leder till en högre interventionseffekt, vilket 

har visats i studier om förebyggande av övervikt och fetma. 

Enligt Emma et al. (2017) studie som utvärderade en blandning av kost, fysisk aktivitet och 

beteendes förändringar insatser för behandling av överviktiga barn i åldrarna 6 till 11 år framkom 

liten förekomst av biverkningar hos barn men också minskning av BMI. 
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Det har framgått i studien gjord av Lloyd, et al. (2014) att föräldrars engagemang genom 

“Healthy Dads, Healthy Kids programmet” leder till en högre interventionseffekt, förebyggande 

av övervikt och fetma. 

Att stödja föräldrar från lägre socio ekonomiska statut genom hälsoinformation för föräldrar, 

motivationella intervjuer med föräldrar och klassrumsaktiviteter med barn som utfördes av 

lärarna bevisar ökande effekten för att främja hälsosamt beteende och förebygga fetma hos barn 

(Nyberg et. al., 2016). 

Ronnberg et al. (2017) studie bevisar att insatser från födelse upp till femårsålder minskar inte 

risken till övervikt och fetma bland barn. 

Adamo et al. (2017) antydde att förskolans interventionsprogram som levereras i 

barnomsorgsinställningar med föräldrar engagemang eller ej verkar inte ha någon signifikant 

effekt på fysisk aktivitet, stillastående tid eller kroppssammansättning. 

Författarna tyder att programmet behöver därför förlängas och eller intensifieras för att få 

starkare och hållbara effekter för att förebygga övervikt bland barn. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Sammanfattning 

Med anledning att övervikt och fetma bland barn är dagens folkhälsofråga är det så viktigt att 

känna till vad föräldrar, förskolor, skolor kan göra för att förebygga denna fråga. 

Min studie handlar om hur föräldrar, förskolor samt skolor kan medverka till god hälsa bland 

barn och ungdomar (Rössner ,1999). 

Studiens syfte var att visa på faktorer och insatser som kan främja fysisk aktivitet och förebygga 

övervikt och fetma bland barn och ungdomar. 

Eftersom min studie grundar sig på övervikt och fetma bland barn och ungdomar var jag speciellt 

fokuserad av att ta reda på hur man med hjälp av förebyggande insatser som fysisk aktivitet, 

sunda matvanor samt hälsosam livssituation kan förebygga övervikt och fetma. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nyberg%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26795378
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Faktorer som påverkar barn och ungdomar till fysisk aktivitet 

Utveckling av det tekniska samhället leder till fler stillasittande arbetsuppgifter och en mer fysisk 

inaktiv fritid genom datorer och TV. Vilket i sin tur bidrar till en livsstil där individen är fysiskt 

inaktiv större delen av dygnet (Schäfer Elinder & Faskunger,2006). 

Trots att studien av Lu et al. (2016) har visat att narrative moment kan öka fysisk aktivitet bland 

barn och minskar stillasittande det krävs mer forskningar för att identifiera de underliggande 

mekanismer genom vilka detta inträffar. 

Flera studier visar att föräldrar aktiva motivation och deltagande i fysisk aktivitet samt den social 

stödet genom att utbilda föräldrar behovet av fysisk aktivitet och hälsosamma kost ökar barns 

fysiska aktivitet (Nyberg et. al,2015; Llyod et. al., 2014)  

Insatser för främjandet av fysisk aktivitet      

Enligt Annerstedt et al. (2001), fysisk aktivitet har en stor betydelse för barns lärarande 

utveckling och påpekar att det bör vara obligatoriskt moment i skolans undervisningar. 

De poängterar att fysiska aktiviteter ska vara meningsfulla och ska utföras regelbundet för att 

motivera och skapa rutiner hos barn-ungdomar. 

Roth et al. (2010) bevisar också att brist på fysisk aktivitet ökar risk för övervikt-fetma bland 

barn men att tidig pedagogiska tillvägagångssättet benämnt "tidig psykomotorisk utbildning" är 

ett lovande utbildning för att förebygga hälsa i förskolebarn. 

Vikten av meningsfulla fysiska aktiviteter för att motivera barn påpekas också av Farmer et. al. 

(2017). De framför att låta barn vara inblandade i val av vilka förändringar som skulle göras i 

skolans lekmiljö skulle ge positivt resultat. 

Dagens samhälle har utvecklats på ett sätt att röra på sig har minskat ganska mycket, barn är 

stillasittande framför TV, videospel i hemmiljön (Nordlund et. al., 1998). 

Med anledning att barn spenderar många timmar, dagar i skolans miljö kan skolan antas som 

viktig arena för att ändra barns kostvanor, öka fysisk aktivitet (Gisela, 2016). 

Genom att stödja föräldrar med både kunskap samt extra pennings bidrag bevisade sig att ha viss 

lovande effekt för att öka rörelsevanor, ändra på dåliga matvanor samt förebygga övervikt-fetma 

bland barn. Det tyder att den socioekonomiska statusen hos föräldrar kan öka risken för övervikt-

fetma bland barn (Nyberg et. al.,2015). 
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Flera studier visar att engagera föräldrar i olika insatser för att förebygga övervikt och fetma 

bland barn ledde till minskning av ohälsosam kost samt minskning av BMI.  

Betydande interventionseffekter hittades för fysisk aktivitet av barn tillsammans med sina far och 

modellering av fysisk aktivitet (Lloyd et al., 2014; Nyberg et. al., 2015, & Emma et.al., 2017). 

 

Metoddiskussion 

För att upprätthålla relevansen till syfte och för att säkerställa att forskningen kunde knytas 

samman till folkhälsovetare professionen, valda ämnet är en väldig aktuell folkhälsofråga och jag 

vill analysera bara en homogen grupp av studier för att inte blanda interventionsstudier med 

observationsstudier, det som leds till en hel del av litteraturstudie. 

Berndtsson et al. (2002) beskriver litteraturstudien som en studie när problems undersöks och 

studeras genom publicerade artiklar.  

En litteraturstudie anses vara nödvändigt för att svara på studies syfte genom att reda på hur 

tidigare studier har beskrivits och få en gemensam uppskattning av effekterna. Fördel med 

användning av litteraturstudie i denna uppsats är att den kunde ske var och när som helst, jag 

kunde planera och reglera själv (Patel & Davidsson, 2003). Det är också viktigt att poängtera att i 

jämförelse med vissa andra metoder är litteraturstudie inte kostnadskrävande i och med att mesta 

litteraturer går att läsa online eller låna via bibliotek. Litteraturöversikt genomförts i PubMed 

databasen och det var den enda som användes för att den underlättade artiklar sökningen som 

hade samband med litteraturstudiens syfte. Trots detta kan studie antas som svag på grund av 

användning av en databas. En annan fördel med studie är att exklusionskriterierna gjorde att 

artiklar var aktuella och visade hur studien problem ser ut i dagens läge. Nackdel som kom upp 

med exklusionskriterierna var att det gjorde svårt att få breddats resultat för att se övervikt och 

fetma utifrån en globalnivå. 
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Slutsats. 

Denna studie har fokuserat sig på interventioner som kan främja fysiska aktiviteter och 

förebygga övervikt eller fetma bland barn och ungdomar under mellan 1 och 18 år. 

Vad min studie har kommit fram till är att skolan och hemma miljöer spelar en stor roll för att 

förebygga och stoppa övervikt och fetma bland barn och ungdomar. 

Det visade sig att inkludera och stödja skolor, föräldrar och barn i förebyggande insatser mot 

övervikt ger mycket lovande effekter. 

Jag hittade att kombination av fysiska aktiviteter med andra insatser såsom kost ändringar och 

utbildningsinsatser på området, verkar funka bäst för att motverka övervikt och fetma bland barn 

och ungdomar under 18 år. De flesta studier utan en kombination av åtgärder visar inte 

signifikanta effekter på BMI minskning.   

Med tanke på studiens resultat och att god hälsa påverkas av föräldrars livsstil är det viktigt att 

uppmärksamma på föräldrar, samhället och skolan stor roll att motivera barns och ungdomar till 

att vara fysisk aktiv och förebygga övervikt. 

För att förebygga övervikt och fetma måste hela samhället och ej bara hälso-och sjukvårdens 

domäner medverka. 

Fortsatt studier med kvantitativa studier där barn och ungdomars fysiska aktiviteter, övervikt 

förebyggande insatser kartläggs föreslås. 

Flera studier skulle kunna vara underlag för att planera och genomföra anpassande riktlinjer, 

insatser på bra sätt för som främjar fysisk aktivitet och förebygger övervikt och fetma bland barn 

och ungdomar. 
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