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Förord 
 
Efter dryga 4 månaders arbete har vi nu avslutat vår C – uppsats. Vi har nuddat vid ett 
outforskat ämne och förhoppningsvis kan den kunskap som vi fått leda till början på 
någonting nytt…  
 
Vi vill särskilt tacka de elever och projektledare från det lokala projektet som ställt upp och 
medverkat i våra intervjuer. Vi vill även utnämna ett stort tack till Claude Marcus och hans 
projektledare för Stopp – projektet Anja Nordenfelt för alla hjälp med material till arbetet, 
utan er hjälp hade uppsatsen inte blivit vad den är.   
 
Slutligen vill vi tacka vår handlare och prefekt Inger Karlefors, som hjälp oss få olika 
infallsvinklar samt hjälpt oss lösa de problem som vi ställts inför under arbetes gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Abstrakt 
 
Syftet med vårt forskningsarbete var att genom jämförelse av två projekt som båda arbetar 
med övervikt hos skolelever, skapa ett arbetssätt som vi som blivande pedagoger kan använda 
oss av i den ordinära skolundervisningen. Därigenom vill vi kunna förmedla en kunskap till 
eleverna som de sedan skall kunna nyttja i ett långsiktigt perspektiv och för en bättre 
medvetenhet gällande kost, hälsa och motion i förhållande till övervikt. Vi har använt oss av 
intervjuer för att ta reda på tankar och känslor hos de medverkande i de båda projekten. Vi har 
intervjuat en projektledare från ett nationellt projekt samt en projektledare och tre stycken 
elever från ett lokalt projekt. I vårt resultat har det framkommit att alla delaktiga har mest 
positiva erfarenheter, detta genom skolans stöd och rådgivning. Projekten har varit starkt 
bidragande orsaker till en förändrad livsstil. Det har även framkommit att det är viktigt att 
man blandar teori som till exempel kostlära och kroppens påverkan av motion samt praktik 
som exempel matlagning, stavgång och styrketräning. Detta för att få ett så optimalt lärande 
som möjligt. Även vikten av en gruppbaserad undervisning har framkommit i vårt resultat.  
Vår slutsats är att projektarbeten av detta slag är viktiga att få in i skolundervisningen, av den 
orsaken att skolan har en stor inverkan på ungdomars liv och leverne. Vi hoppas att så 
småningom kunna få användning av våra nyinförskaffade kunskaper i vår kommande 
profession som idrottslärare.     
 
Nyckelord: Övervikt, hälsa, kost, skolundervisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Abstract 
 
The purpose with our research was to create a way of working trough a comparison between 
two projects that both work with overweight among students, that we as becoming 
pedagogues can use in the ordinary education. Through this we want to mediate knowledge to 
the students which they can use later on in a long-term perspective and to get a better 
awareness concerning food, health and exercise compared to overweight. We have used 
interviews to understand thoughts and feelings among the participators in both projects. We 
have made an interview with a leader of a national project, another project leader and three 
students from a local project. In the result we can see that all participators have mostly 
positive experiences and that the projects have been a contributing cause to a changed 
lifestyle. We have also seen that it is important to mix theory like food science and the the 
body’s influence by exercise and practise like cooking, stick-walking and weight-lifting. All 
this to get an optimal education. We have also seen the importance of group education in our 
result. 
 
Our conclusion is that projects like this are important to integrate in the education because the 
school has a great impact on youth’s lives. We hope that in time we will be able to use our 
new knowledge in our becoming job as physical education teachers.  
 
Key words: Overweight, health, food, education 
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Inledning 
 
Innan vi börjar med att redovisa våra tankar och åsikter kring vår roll som blivande pedagoger 
vill vi ge en återblick till varför vi valde att utbilda oss till lärare. Ända sedan barnsben har vi 
varit sociala förmågor och alltid tagit för oss. Vi har alltid varit aktiva idrottsutövare i olika 
former och med tanke på vårt stora intresse föll valet av idrottslärare relativt naturligt för oss. 
Idrott är vår stora passion här i livet och vi har varit relativt framgångsrika inom de idrotter vi 
samverkat i. Vid varje ledigt tillfälle togs hockeyklubban eller fotbollen fram och den 
spontana idrotten var en självklarhet i vår vardag. Detta hade även en stor social betydelse ute 
i samhället. Barn och ungdomar träffades och under lek- och träningsformer skapades starka 
solidariska band på ett lärorikt och glädjefyllt sätt. Tyvärr finns inte det spontana 
aktivitetsutövandet kvar i samma utsträckning idag som den gjorde förr i tiden. Den största 
anledningen till denna negativa reformering är på grund av att samhällskulturen förändrats. 1  
 
Samhället är allt mer moderniserat, vilket bidrar till en ökad bekvämlighet samt ett vidare 
utbud av stillasittande sysselsättningar i form av Tv tittande, datorer och Tv-spel.2   
För att någon form av fysisk verksamhet skall kunna bedrivas idag, bland barn och ungdomar, 
verkar det som att en ledare eller tränare måste finnas hands. Detta för att strukturera upp en 
planering som barnen sedan kan följa. Detta kan ge negativa konsekvenser för utvecklingen i 
den utsträckningen att både den fysiska och sociala hälsan försämras.3 
 
Vi tror att en liten del av varje företeelse som vi varit med om i vårt förflutna, har format oss 
till de pedagoger vi hoppas kunna bli i slutändan. Vi tror att de livserfarenheter som vi bär 
med oss genom livet, kommer att göra stor nytta för vårt följande pedagogyrke och ledarskap. 
Utan alla erfarenheter och egenskaper som vi samlat på oss, så tror vi inte att vi lyckats 
utforma den didaktiska, pedagogiska eller metodiska förmåga i tankesätt som vi förmått att 
skapa hos oss i dag.  
 
Lyckas utvecklingen på ett av dessa områden, så kommer detta i sin tur att leda till en 
utveckling i de andra två områdena också. Detta med tanke på att didaktik, pedagogik och 
metodik går in i varandras fält, kortfattat lever de i symbios med varandra.4 
 
Varför vi just valt Idrott och Hälsa som vårt val av examensarbete, beror på att vi just 
avklarat våra studier inom detta ämnesområde, samt att vårt syfte/problemformulering ligger 
rätt i tiden och är ett stort samhällsproblem. Inte minst med tanke på att kraftigt överviktiga 
barn ofta blir mobbade och har svårare att skaffa vänner och att få ett drägligt socialt liv.5   
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Janson Annika δ Danielsson Pernilla (2003). Överviktiga barn. En handbok för föräldrar och proffs.  
   Stockholm: Bokförlag Forum. 
2 Ibid. (2003)  
3 Ekblom Björn δ Nilsson Johnny. (2001). Aktivt liv. Farsta: SISU Idrottsböcker AB. 
4 Annerstedt, Clas δ  Peitersen, Birger δ Rönholt, Helle. (2001). Idrottsundervisning – Ämnet idrott och hälsas     
   didaktik. Göteborg: Multicare Förlag AB. 
5 Ekblom Björn δ Nilsson Johnny. (2001). Aktivt liv. Farsta: SISU Idrottsböcker AB. 
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Den negativa synen på vuxna med övervikt är givetvis också ett problem men när det gäller 
barn blir det ju än mera allvarligt, för detta kan vara påfrestningar som sätter djupa spår och 
som följer dem hela deras liv. Vi har valt att inrikta oss på gymnasieelever för att endast en av 
fyra överviktiga fjorton till sjuttonåringar lyckas bli normalviktiga som vuxna. Vi är 
intresserade av detta på grund av att vi som blivande pedagoger på gymnasienivå förmodligen 
kommer att arbeta i dessa åldrar. Därför anser vi att detta problem är i all högsta grad relevant 
med tanke på att den gymnasiala åldern har stor betydelse för barns fortsatta hälsa och 
utveckling.6  
 
Sammanfattningsvis vill vi framhäva vikten av att använda sig av de färdigheter man 
förskaffat sig till att lära ut till andra, samt hjälpa och vägleda andra individer till att lyckas. 
Den tillfredsställelse man utvinner ur sammanhanget är värt allt arbete man lagt ned för att bli 
en god pedagog.   
 
 
Bakgrund 
 
Historiskt perspektiv 
 
Människans skelett har ändrat sig ganska lite under de senaste årtusendena. Varken ärftliga 
sjukdomar eller medveten påverkan (deformering) på kroppen har lett till förändringar av 
skelettet på längre sikt. Människan har alltid, efter rådande skönhetsideal och utifrån sociala 
regler, velat förändra sin kropp. Redan hos Neanderthalare för 45 000 år sedan förekom 
huvuddeformering och även senare hos Mayafolket i Sydamerika och i faraonernas Egypten. 7 
 
Människan i modern tid har fortfarande samma genuppsättning som de hade på stenåldern, 
men till skillnad från dagens utbud av föda, så var det förr i tiden livsavgörande att kunna 
lagra upp ett energiförråd i kroppen, då det fanns gått om föda att tillgå. På den tiden var 
kosten mycket varierande och bestod till stor del av frukt, grödor och grönsaker som i sig inte 
innehöll så mycket energi. Studier av djurarter visar att det naturliga är att välja den kost som 
har lägst energiinnehåll, både gällande fett och socker. Hos våra förfäder användes 
energilagret då det blev brist på föda, som till exempel vid stressituationer som svält, sjukdom 
och även av kvinnor i graviditets- och amningsstadium.8 Precis som i dagens samhälle så 
tillgodoser sig människan med föda som lagras i energireserver. Skillnaden är dock att vi idag 
inte utför samma kroppsansträngningar idag som vi gjorde förr i tiden. Detta medför att 
människan inte förbrukar all den energi som hon lagrat. Därför är det viktigt att idag, precis 
som förr, enbart inta den energimängd som förbrukas. För att klara av att uppnå en god balans 
gällande energiintaget, är det viktigt att ha en grundläggande kunskap angående kost och 
kosthållning. 9 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Ekblom Björn δ Nilsson Johnny. (2001). Aktivt liv. Farsta: SISU Idrottsböcker AB. 
7 http://www.historiska.se/exhibitions/1997_2003/skelett/fyra.html  
8 V. Kallings, Lena. (2002). Åtgärder mot fetma. Sandviken: Statens folkhälsoinstitut   
9 Ekblom Björn δ Nilsson Johnny. (2001). Aktivt liv. Farsta: SISU Idrottsböcker AB. 

http://www.historiska.se/exhibitions/1997_2003/skelett/fyra.html
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Kostlära 
 
Skolelever är ur kostsynpunkt en ”intressant grupp” att granska, därför att deras 
energiomsättning varierar extremt mycket från individ till individ, detta beror främst på 
kroppsvikt/storlek, mängd av aktivitetsutövande, samt kön. En grundläggande kostlära är 
nödvändig för skolelever idag, på grund av att om man har en låg energiomsättning så 
kommer en energirik kost bidra till en ökad övervikt.10  
 
Under de senaste trettio åren har matvanorna i Sverige förändrats en hel del. Med tanke på 
den ökande fetman i landet är det lätt att tro att all utveckling då det gäller kost har varit 
negativ. Istället är det så att vi idag äter mera grönsaker, rotfrukter, frukt, mjöl, gryn, pasta 
och matbröd än tidigare. Människan har även ökat konsumtionen av magra matfetter och 
mjölkprodukter. Tyvärr är dock inte allting som har gått i denna positiva riktning. Vi har 
istället minskat intaget av potatis medan fet ost och grädde har blivit allt vanligare. Totalt sett 
har det här gjort att vi äter för mycket av feta livsmedel och för lite av livsmedel som är rika 
på kostfibrer och kolhydrater. 11.  Det är inte bara här i Sverige som vi har ett problem med en 
allt mer utbredd övervikt, många av industriländerna sitter i ungefär samma sits. Till exempel 
väger var tredje vuxen i USA mer än 10 % över sin idealvikt. Vikten är inte konstant rakt 
igenom en människas liv. Vikten ökar till en ålder av 50-60 år, oavsett kön. Därefter har 
människan uppnått en ålder då vikten börjar sjunka.12   
 
Forskare har även upptäckt att vår hjärna fungerar på så sätt att det tar längre tid att känna 
mättnadskänsla om människan har konsumerat fet mat istället för livsmedel som innehåller 
mycket kolhydrater. Detta beror på att mättnadscentrat i hjärnan styrs utav glukosen i blodet. 
Fett fördröjer glukosens spridning i blodet.13 
 
 
Energibalans 
 
Om kroppsvikten ska förbli konstant så måste energiintaget vara detsamma som den 
energiförbrukningen. Då detta tillstånd uppnåtts, råder energibalans. Om energiintaget av den 
mat vi äter istället blir större, kommer kroppen att lagra denna extra energi i form av 
fettvävnad i kroppen. Om en viktnedgång är önskvärd måste energiförbrukningen vara större 
än födointaget. Det finns olika sätt att utföra dessa förändringar. Antingen minskas 
födointaget eller också ökas den fysiska aktiviteten. En kombination av dessa två enheter 
kommer givetvis att öka resultatet ytterligare.14 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Livsmedelsverket. (1995). Malmö: Statens livsmedelsverk.  
11  Ibid. (1995) 
12 Ryberg, Lars δ Sjöholm, Lars. (1994). Idrott och hälsa – Ha hälsan och må bra.  
    Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 
13 Carlén Kent δ Dahlkwist, Mats. (1995). Frisk vägen. Uppsala: Kunskapsföretaget. 
14 Andersen, Elbjörg δ Annerstedt, Claes δ Elvestad, John δ Sivertsen, Arne. (1989).  
    Träning, hälsa, trivsel. Oslo: Universitetsforlaget AS 
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Måltidsplanering 
 
Det kan vara svårt att veta vad som skall sättas på tallriken och vilka mängder som är 
relevanta. Vi kan idag ta hjälp av det faktum att allt innehåll i livsmedel måste deklareras. Till 
och med kryddor, färgämnen, tillsatser och konserveringsmedel ska finnas med på varje 
ingrediensförteckning. Detta kan givetvis nyttas speciellt om det finns allergier, men även för 
att se om varan innehåller sådant som är bra att stoppa i sig. Att deklarera näringsvärdet på en 
vara är inte obligatoriskt, men de allra flesta har en sådan förteckning och då är värdena alltid 
angivna per 100g. Fördelen med detta är att det är lättare att se vilken typ av fett som 
produkten innehåller och varifrån kolhydraterna kommer ifrån. Med hjälp av dessa 
deklarationer kan konsumenten utifrån sin egen förbrukning komma fram till vad som ska 
finnas på tallriken.15 
 
Ett annat och kanske något enklare sätt att veta proportionerna av de olika livsmedlen är den 
så kallade tallriksmodellen. Genom att följa denna metod lägges maten upp på tallriken i rätt 
proportioner för att automatiskt få i sig de energigivande näringsämnena i rätt förhållande. 
Tallriksmodellen går ut på att fördelar maten olika beroende på energibehovet. På en låg 
energiförbrukares tallrik ska halva tallriken bestå av grönsaker och rotfrukter, en fjärdedel 
med kolhydratrika produkter som pasta, ris eller potatis och en fjärdedel med proteinrika 
livsmedel som kött, fisk, fågel och ägg.  
 
På en normalförbrukares tallrik ska i stället alla tre delar få samma utrymme. Om träning 
genomförs regelbundet och därigenom medför en hög förbrukning, ska istället de 
kolhydratrika produkterna ligga på halva tallriken, medan protein och grönsaker får dela på 
den andra halvan. För att vara säker på att få i sig tillräckligt med energi och få en jämn 
fördelning över dagen bör dagsbehovet fördelas på frukost, lunch, middag och kvällsmål. 
Däremellan kan även enklare mellanmål som till exempel en frukt läggas in.16 
 
 
Kolhydrater 
 
Kolhydraterna är vår viktigaste energikälla. Oavsett vad ska presteras under dagen så är det 
kolhydraterna som ska göra så att hjärnan ska orka arbeta. Kolhydraterna delas i två grupper. 
De snabba kolhydraterna utgörs av olika typer av socker. Konsumeras produkter som 
innehåller stora mängder snabba kolhydrater som till exempel godis eller andra sötsaker, 
kommer en mättnadskänsla snabbt att infinna sig, detta tack vare att blodsockernivån snabbt 
skjuter i höjden. Det är dock så att denna nivå kommer att sjunka lika snabbt och 
hungerkänslorna kommer att öka. Hjärnan fungerar bäst om blodsockernivån håller sig på en 
förhållandevis jämn nivå. De långsamma kolhydraterna som främst finns i potatis, pasta, ris, 
gryn och grönsaker ger en jämnare blodsockernivå och en längre mättnadskänsla. Dessa har 
även en central roll för kroppen när det gäller att kunna förbränna fett.17 
 
 
 
 
                                                 
15 Adamsson, Viola δ Hagstedt, Katarina δ Öberg, Inga – Britt. (2005). Uppladdningen 
    Uppsala: Baltazar Studios AB.  
16 Ibid. (2005).   
17 Carlén Kent δ Dahlkwist, Mats. (1995). Frisk vägen. Uppsala: Kunskapsföretaget. 
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Fett 
 
Då det talas om fett så får det ofta en väldigt negativ klang. Faktum är dock att fettet har 
många viktiga funktioner i vår kropp och innehåller framförallt livsnödvändiga fettsyror. 
Även här delas fett upp i olika grupper, fleromättat fett, enkelomättat fett och mättat fett. En 
tumregel för att se vilka livsmedel som innehåller mättat respektive omättat fett, är att de som 
är flytande även i kyl temperatur som till exempel olivolja, rapsolja, majsolja och 
bordsmargarin innehåller främst omättade fetter. Tvärtom blir de fabrikat som innehåller 
mycket mättat fett hårt, då till exempel smör, ost, kokosfett och ister. Lika mycket energi 
konsumeras per gram fett oberoende på om det är mättat eller omättat, men de påverkar 
kroppen på olika sätt. För mycket mättat fett kan göra så att kolesterol halten i blodet ökar, 
vilket i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. I det omättade fettet finns det istället 
livsnödvändiga fettsyror som kroppen inte själv kan producera. Denna typ av fett är även 
nödvändigt för att vi ska kunna ta upp vissa viktiga vitaminer. Dessa kallas för de fettlösliga 
vitaminerna och dit hör A-, D-, E- och K- vitamin.18 
 
 
Proteiner 
 
I proteinerna hittar vi kroppens viktigaste byggmaterial. Proteinet förbränns hela tiden om än i 
ganska små mängder. Denna förbränning ökar dock om kolhydrat förrådet i kroppen tagit slut. 
Även proteinet har livsviktiga funktioner i vår kropp och bör därför tillföras dagligen. Dock 
räcker en varierad kost normalt, även om hård träning genomförs, för att få i sig tillräckligt 
med proteiner. Proteinets uppgifter i kroppen är att bygga upp, reparera och underhålla alla 
våra kroppsceller. Proteinet hittas i både animaliska och vegetabiliska livsmedel. 
Vegetabiliskt protein kan bland annat hittas i ärter, linser, bönor, men också i olika 
spannmålsprodukter som bröd och gryn och pasta. Det animaliska proteinet hittas i sin tur 
främst i mjölk, ost, ägg och fisk. Ett protein är uppbyggt av ca tjugo aminosyror, av dessa kan 
inte vår kropp tillverka åtta. Livsmedel som innehåller alla dessa och i rätt proportioner brukar 
kallas för ett fullvärdigt protein. De animaliska livsmedlen är alltid fullvärdiga ur 
proteinsynpunkt, medan de vegetabiliska måste kombineras för att nå samma resultat. 19 
 
 
Vitaminer, mineraler och antioxidanter 
 
Vitaminerna i sig tillför inte kroppen någon energi, men de har istället en uppgift i att utvinna 
energi ur de andra näringsämnena. De hjälper även till med att motverka infektioner och 
stödjer även proceduren med att få blodet att kunna koagulera. Vitaminerna är även de 
livsnödvändiga, men en varierad kost täcker oftast behovet väl. Frukt och grönsaker är några 
specerier som innehåller rikliga mängder av vitaminer.20 Mineralerna har som viktigaste 
uppgifter att stärka skellett och tänder och även att stödja syretransporten i blodet. Två viktiga 
mineraler är kalcium och järn. Kalcium hittas rikligt i mejeriprodukter och i fisk. Järn kan i 
sin tur återfinnas i fisk, blodmat, bröd och grönsaker.21  
 

                                                 
18 Adamsson, Viola δ Hagstedt, Katarina δ Öberg, Inga – Britt. (2005). Uppladdningen 
    Uppsala: Baltazar Studios AB. 
19 Ibid. (2005) 
20 Ibid. (2005) 
21 Carlén Kent δ Dahlkwist, Mats. (1995). Frisk vägen. Uppsala: Kunskapsföretaget. 



 6

 
Antioxidanter är de vitaminer och andra ämnen som skyddar mot så kallade fria radikaler. 
Dessa bildas naturligt i vår kropp, men gör normalt ingen skada, dock kan till exempel 
rökning, miljögifter, ultraviolett strålning, vissa mediciner och infektioner göra så att de blir 
aggressiva. Vitaminerna C-, E-, och A-, samt spårämnet selen hjälper till att skydda oss mot 
dessa.22 
 
Alla dessa födoämnen är livsnödvändiga för att en god hälsa skall uppnås.23 
 
 
Definition av Hälsa  
 
Det finns en mångfald av olika definitioner av ordet hälsa. 
 
Vi har valt Världshälsoorganisationens, WHO, definition av hälsa, som lyder: 
 
Högst möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt 
och ej enbart i frånvaro av sjukdom.24  
 
Vi anser att denna definition passar bra för vår studie om hur den ökande övervikten hos 
elever kan minskas genom skolundervisningen.    
                             
Synen på begreppet hälsa har förändrats en del genom åren. Mycket av det beror nog på att 
levnadsvillkoren har förändrats. Även synen på människan har blivit annorlunda. Dock finns 
det en hel del intressanta beskrivningar i vår historia, som vi borde ta fasta på. Platon beskrev 
bland annat begreppet hälsa under 400. f. Kr. så här; 
 
Hälsa är ett naturligt och moraliskt ideal att sträva efter. Förutsättningen är att leva på 
sådant sätt, att människan är i balans 25 
 
Trots att dessa ord skrevs ner för många hundra år sedan så tycker vi att de idag är mera 
aktuella än någonsin. Vi kan ju till exempel jämföra Platons citat med vad kursplanen för 
idrott och hälsa säger om detta; 
 
Skolans mål att sträva mot; Skolans skall i sin undervisning i idrott och hälsa, sträva efter att 
eleven utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa. Eleverna ska stimuleras till ett bestående 
intresse, för regelbunden fysisk aktivitet och ta ett ansvar för sin hälsa. Ämnet står för en 
helhetssyn på människan d.v.s. att kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av 
varandra och kan på så sätt påverka till att elevens kroppsuppfattning utvecklas 26 
 
I båda dessa citat kommer det fram att hälsa i grund och botten innefattar fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. Givetvis skall vi som blivande idrottslärare försöka arbeta på ett sätt 
som främjar alla dessa delar.27  
                                                 
22Haufman, Sussanna. (2002). Frisk boken – Motion, mat och dryck, mindre stress, mer kvalitet. 
   Farsta: SISU Idrottsböcker AB. 
23 Ibid. (2002) 
24 http://www.luth.se/org/stil/friskvard/vadarhalsa.htm  
25Blom, K Arne δ Lindroth, Jan. (1995). Idrottens Historia. Farsta: SISU Idrottsböcker AB. (Sid. 41)  
26 http://www.skolverket.se. Kursplanen för idrott och hälsa (2000) 
27 Ekblom Björn δ Nilsson Johnny. (2001). Aktivt liv. Farsta: SISU Idrottsböcker AB. 

http://www.luth.se/org/stil/friskvard/vadarhalsa.htm
http://www.skolverket.se
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Fysisk Hälsa 
 
Idag är det vetenskapligt belagt att regelbunden fysisk aktivitet är en väldigt viktig faktor för 
att vi ska kunna förbättra våra livsvillkor. Tidigare har man trott att personer med övervikt 
automatiskt skulle löpa större risk att dö en för tidig död än andra, men ny forskning visar nu 
att en otränad person med normalvikt har större risk att dö för tidigt, än en person med 
övervikt, men som ändå är relativt tränad.  Dessa studier visar också att vardagsmotionen har i 
stort, lika stora positiva effekter för hälsan som de planerade träningspassen.28  
 
Ur ett folkhälsoperspektiv bör en ökning av den fysiska aktiviteten uppmuntras. 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, har på uppdrag av statens folkhälsoinstitut tagit 
fram rekommendationer för fysisk aktivitet. Svenska läkaresällskapets nämnd antog i 
september 2000 rekommendationen som lyder enligt följande: 
 
Alla bör helst vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter varje dag. Det är viktigt att 
åtminstone hålla en måttlig aktivitetsgrad. Ett exempel på detta kan vara en snabbare 
promenad. 
 
Också livskvaliteten förbättras av fysisk aktivitet på grund av ökat psykiskt välbefinnande och 
bättre fysisk hälsa. Det föreligger även starka belägg för att fysiskt aktiva individer löper 
lägre risk att drabbas av benskörhet, benbrott framkallade genom fall, blodpropp, fetma och 
psykisk ohälsa. Mot denna bakgrund bör alla klinisktverksamma läkare ge patienter råd 
angående fysiskt aktivitet anpassad till hälsotillstånd och personlig livsstil.29  
 
Detta framhävs även i Lpf 94: 
 
Skolan skall även sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva 
fysiska aktiviteter.30  
 
Anledningen till att vi idag ser ett ökat hälsoproblem är att denna typ av spontana aktiviteter i 
stort sett har försvunnit. Vi tar bilen till jobbet, och hissen till kontoret, istället för att cykla 
och ta trapporna. Som idrottslärare är det givetvis viktigt att belysa detta för våra elever. Om 
vi lyckas med att förklara detta på ett sätt så att det blir en rutin hos våra elever, har vi vunnit 
mycket i kampen mot ett stillasittande Sverige. Som det ser ut idag så är framtiden på väg mot 
ett klimat inom ämnet idrott och hälsa, där det blir allt viktigare att individanpassa 
undervisningen.31 Tidigare har det viktigaste med undervisningen varit att ha disciplin och en 
ganska hård framtoning. I långa loppet leder detta till att många elever blir avskräckta från att 
vara med på lektionerna i fortsättningen. Om man istället undervisar på ett annat sätt, kan 
lärarna få eleverna till att göra vardagliga saker som till exempel promenera och på så sätt få 
en ökad aktivitet hos eleven. Det viktigaste är att eleverna rör på sig, och inte hur de gör det. 
Även ”de styrande” i detta land har börjat inse att det är ett stort samhällsproblem att vi rör på 
oss mindre och mindre.  
 
 
                                                 
28 Ekblom Björn δ Nilsson Johnny. (2001). Aktivt liv. Farsta: SISU Idrottsböcker AB. 
29 http://www.sbu.se/www/index.asp 
30 http://www.skolverket.se  
31 Janson Annika δ Danielsson Pernilla (2003). Överviktiga barn. En handbok för föräldrar och proffs.  
     Stockholm: Bokförlag Forum. 

http://www.sbu.se/www/index.asp
http://www.skolverket.se
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År 2001 genomförde Sverige ett kampanj år, med arbetsnamnet ”Sätt Sverige i Rörelse”. 
Detta är ett projekt som genomförs i samarbete med många stora organisationer som t.ex. 
Folkhälsoinstitutet, Cancerfonden och Hjärt- och Lungfonden. Tillsammans skall de försöka 
arbeta mot att ohälsan och risken för en för tidig död ska minskas. En paradox i 
sammanhanget kan dock vara att Sverige för tillfället ligger näst sist i Europa då det gäller 
antalet obligatoriska lektionstillfällen i ämnet ”Idrott och Hälsa”. 32 
 
 
Definition av Övervikt 
 
Den definition på övervikt som tillämpas i denna studie bygger på ”Body Mass Index” (BMI) 
och gränserna är i enlighet med WHO:s definitioner där normal vikt är ett BMI mellan 18,5- 
24,9, övervikt har BMI 25-29,9 och fetma ett BMI större eller lika med 30. Body Mass Index 
beräknas som individens vikt i Kg/(Längd i meter)^2. I den svenska befolkningen beräknas 47 
% av männen och 35 % av kvinnorna ha övervikt eller fetma.33 Övervikt är ett stort 
hälsoproblem idag och därför är det viktigt att skolan redan i tidig ålder börjar förebygga 
detta, exempel på detta är STOPP och ett lokalt projekt.  
 
 
STOPP (Stockholm Obesity Prevention Project) 
 
STOPP startades upp av professorn i pediatrik Claude Marcus som är huvudman för 
Rikscentrum för svår övervikt hos barn. Detta projekt inleddes hösten 2001 vid Huddinge 
universitetssjukhus med stöd av Socialstyrelsen. Han har tagit fram forskning som påvisar att 
övervikt efter 7 års ålder, oftast leder till fetma som vuxen.  
 
Marcus ansåg efter det resultatet, att förändringar måste göras. Han ansåg att handlingskraft 
var nödvändig innan detta problem blivit rikstäckande och slagit ut till fullo. Marcus 
bestämde sig därmed för att starta ett projekt för att förebygga fetma hos barn i tidig ålder. 
Projektet går ut på att studera barns rörelseutveckling i samband med övervikt i 6 års 
verksamhet och årskursen 1 till 3. Totalt ingår tretton skolor i Stopp, varav fem stycken av 
dessa är så kallade kontrollskolor och resterande åtta är behandlingsskolor. Det totala antalet 
elever är ca 3700 elever på samtliga skolor som ingår i projektet.34    
 
Skolor, kommun, landsting har varit de aktiva deltagarna. Det är landstinget som finansierar 
och subventionerar hela projektet. Med hjälp av kommunen har matbespisningen och 
skolcafeteria kopplas in. Detta för det är inte är bra att försöka förbättra kosten hos eleverna 
samtidigt som det lagas fet mat i matbespisningen och att det säljs fika och dricker i 
skolcafeterian.35 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Ekblom Björn δ Nilsson Johnny. (2001). Aktivt liv. Farsta: SISU Idrottsböcker AB. 
33 http://www.sbu.se/www/index.asp 
34 Marcus, Claude δ Nordenfelt, Anja Projektledare. (2005).     Personlig kommunikation 
35 Ibid. (2005).  

http://www.sbu.se/www/index.asp
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Handlingsplan 
 

• Syfte – Förebygga fetma, förbättra kost och fysisk aktivitet 
• Mål – Ge mätbara resultat av kost och hälsotillståndet hos elever  
• Metod – Förändringar inom skola och fritids som rör kosten och den fysiska   
                     aktiviteten, till exempel förändringar inom matbespisningen och  
                     skolcafeterian. 
• Resultat – ej ut studerat på grund av för kort tidsrymd. 36   

 
Projektet går ut på att de mäter och väger alla elever, vid starten på höstterminen. Tredje året, 
alltså sista året som eleverna medverkar i projektet, så slutväger och slutmäter de sig. De 
använder sig av en klocka som mäter barnens fysiska aktivitet. Denna kallas för ATI Watch 
och kommer ursprungligen från England. Varje barn har på sig klockan i sju dygn, sedan får 
nya elever använda klockan. De mäter tjugo stycken barn i veckan. Barnen som testas väljs ut 
slumpvis. Vad som kollas av är olika parametrar av fysisk aktivitet. De jämför pojke/flicka, 
kontrollskolor/behandlingsskolor, kvällar/dagar, övervikt/normalvikt, vardagar/helger.37 För 
att uppnå önskvärda resultat har STOPP infört tänkbara förändringar i de olika skolorna. Detta 
genom att de har; 

• Mellanmålet - söta produkter är borttagna och fiberinnehållet har ökats.  
• 30 min fysisk aktivitet under dagen, schemalagt och lärarledd under lektionstid.  
• Allt behöver inte firas med att stoppa något sött i munnen. Skolorna firar elevernas 

födelsedagar utan glass och tårta, istället med sång och lekar.  
• Bra matsäcksmat för utflykten. Matsäcken skall innehålla den måltiden som den 

ersätter.  
• Maten i matsalen: 

- servera salladen först och ett varierat utbud av grönsaker 
- visningsportion enligt tallriksmodellen   
- lätta mejeri- och charkprodukter  

• Frukt eller grönsaker som eleverna har med sig får ätas under lektionstid.  
• Gameboy och andra leksaker som medför inaktivitet är inte tillåtet under rast, tar bort 

tid för aktivitet.38 
 

STOPP gör även en enkät med alla barn som går år 3. Enkäten heter CHEAT (CHildren 
Eating And Attitude Test) validerad enkät – ät och rörelse attityder. Detta för att få en 
uppföljning av hur programmet har gått, samt att det inte skall leda till ätstörningar hos 
barnen. Givetvis så får inte ett sådant här projekt starta en sådan process.39 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 http://www.karolinska.se/templates/DivisionStart____45656.aspx. Marcus, C δ Nordenfelt, A (2001) 
37 Ibid. (2001). 
38 http://www.slv.se/templates/SLV_Page____11418.aspx 
39 Ibid. (2001). 

http://www.karolinska.se/templates/DivisionStart____45656.aspx
http://www.slv.se/templates/SLV_Page____11418.aspx
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Ett lokalt projekt 
 
För ungefär tre år sedan, valde en gymnasieskola i Piteå kommun att starta upp ett lokalt 
projekt för att motverka elevers övervikt. Det hela startade på grund av att lärarna började 
märka att det fanns många överviktiga elever på skolan. Förut har de bara lagt märke till de 
elever som varit undernärda och genom olika gruppkonstellationer försökt hjälpa dessa.40   
 
Det hade aldrig tidigare uppfattats att de överviktiga eleverna också hade ett hälsoproblem. 
Skolan tänkte att det var farligt om eleverna var undernärda, till skillnad från om eleverna var 
överviktiga. Så nu ansåg skolan att de var tvungen att göra slag i sak, så de lät samtliga elever 
på skolan göra en hälsodeklaration, där några av frågorna hade fokus på vikten och om 
eleverna ansåg att de hade problem med den, både med övervikt eller undernärdhet. Där fanns 
även frågor gällande elevernas frukost och lunchvanor. Undersökningen påvisade att fler och 
fler elever slarvar med maten samt att det fanns många elever som själva menade att de hade 
problem med vikten. Detta medförde att de också tyckte att de behövde hjälp för att komma 
till rätta med problemet. Under projektets gång har elevantalet varierat. Detta för att projektet 
har varit frivilligt för eleverna. För tillfället finns det tre stycken deltagande elever i projektet.   
Det har framförallt varit skolsköterskorna på skolan som hållit i projektet, men även lärare 
som jobbat på hotell och restaurant programmet. Den centrala punkten för deras roll i 
projektet är kostbiten och det är viktigt att de behövande eleverna får en god kunskap om hur 
en bra kost ser ut. Projektet går ut på att genom skolans vägnar försöka förbättra de 
behövande elevernas kost- och motionsvanor.41 
 
Handlingsplan 
 

• Syfte – Förbättra behövande elevers kost- och motionsvanor. 
• Mål – Att under gymnasieskolans treåriga gång tillgodose elever med relevant   
                 kunskap för ett livslångt lärande. 
• Metod – Teoretisk och praktisk kunskapsinlärning, som exempelvis matlagning och  
                     träning på gym.  
• Resultat – Ännu inga mätbara resultat på grund av kort tidsrymd.42 

 
Projektet går ut på att med hjälp av teori, rörelse och praktisk matlagning förse behövande 
elever med goda kunskaper. Teorilektionerna tar upp hur fett och socker påverkar kroppen. På 
rörelselektionerna har de tagit fram övningar som lämpar sig bra för överviktiga, tyvärr så har 
inte idrottslärarna varit delaktiga i dessa. Under de praktiska matlagningslektionerna har 
eleverna fått tillgång till nya trendiga maträtter som eleverna kan utnyttja för att kosten skall 
bli både roligare, nyttigare och hälsosammare.43 De praktiska momenten har en förankring i 
John Deweys lärandeteori.44 Till en början var dessa gemensamma träffar lagda under skoltid, 
medan man till det andra året av projektet, ändrade dessa förlagda träffar till att ske efter 
skoltid.45  
 
                                                 
40 Törmä, Gunilla Projektledare.  (2005).                                    Personlig kommunikation 
41 Ibid. (2005). 
42 Ibid. (2005). 
43 Törmä, Gunilla Projektledare.  (2005).                                    Personlig kommunikation 
44Hwang, Philip δ Nilsson, Björn. (1998). Utvecklingspsykologi – Från foster till vuxen.  
    Stockholm: Natur δ Kultur. 
45 Törmä, Gunilla Projektledare.  (2005).                                    Personlig kommunikation 



 11

 
För att eleverna skall kunna ta till sig av dessa kunskaper används positiva responser. 
Projektledarna har medhjälp av personliga samtal med eleverna, framfört beröm och gett dem 
bekräftelse när de gjort framsteg, till exempel gått ned i vikt mellan de olika 
invägningstillfällena. Detta i sin tur medför att eleverna sporras till en fortsättning.46  
 
 
Forskningsrön om övervikt  
 
Under de senaste tjugo åren har en världsomfattande epidemi spridit sig över större delen av 
världen, människor blir allt mer överviktiga. I Sverige räknas en halv miljon som feta och två 
och en halv miljon som överviktiga.47  
 
Fortfarande 1980 var förekomsten av fetma och övervikt ovanlig i Sverige till skillnad från 
många andra länder i västvärlden. I majoriteten av dessa länder ses idag en ökning av 
personer som lider av en alltmer tilltagen fetma. Om jämförelse görs med de resterande 
länderna så har dock Sveriges ökning inte varit lika drastisk. Inte desto mindre har andelen 
personer med fetma och övervikt stigit kraftigt även i Sverige mellan 1980 och 1997. Detta 
framgår av en studie som beskriver förändringar av andelen överviktiga och feta mellan 1980 
och 1997 i Sverige.48  
 
Övervikt och fetma kan vara riskfaktorer för sjukdomar som oftast uppkommer i ett senare 
stadium i livet som till exempel vuxendiabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. 49 Vid ett BMI 
över 32 har man genom forskning kommit fram till att risken för just hjärt- och kärlsjukdomar 
redan i unga år (30-44 år) är tre gånger högre bland kvinnor och ända upp till fem gånger 
högre för män än för jämnåriga med en normalvikt. Även då högt blodtryck diskuteras ses 
riskerna som betydligt större om en övervikt finns med i bilden. Här nämns även en 
riskökning på tre gånger gentemot normalviktiga personer.50 För att undvika detta så är det 
viktigt att börjar med att låta eleverna lära känna sin egen kropp. Detta genom att bland annat 
lära sig hur kroppen reagerar på olika typer av föda, både i positiv- och negativ bemärkning, 
samt hur kroppen svarar på ett stillasittande liv, jämfört med ett aktivt liv. Genom att skapa 
förståelse för detta kan eleverna bilda sig en positiv självbild och på så sätt utveckla en bättre 
medvetenhet.51   
 
Redan nu har ett allt sämre allmäntillstånd både fysiskt och psykiskt börjat slå rot redan låga 
åldrar. Tidigare var övervikt något som oftast drabbade den äldre generationen, men idag ser 
vi även att både barn och ungdomar börjar drabbas av fetma. Detta är allvarligt både för deras 
hälsa samt utveckling. Speciellt viktigt är detta för barn i skolåldern.52 
 
 
 
 
 
                                                 
46 Törmä, Gunilla Projektledare.  (2005).                                    Personlig kommunikation 
47  http://www.sbu.se/Filer/Content0/publikationer/5/fetma_pop/fetma_pop.pdf  
48 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____47936.asp 
49http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/2332/index.htx   
50 http://www.sbu.se/Filer/Content0/publikationer/5/fetma_pop/fetma_pop.pdf 
51Hannaford, Carla. (2001). Lär med hela kroppen. Jönköping: Brain Books AB. 
52 Ekblom Björn δ Nilsson Johnny. (2001). Aktivt liv. Farsta: SISU Idrottsböcker AB. 

http://www.sbu.se/Filer/Content0/publikationer/5/fetma_pop/fetma_pop.pdf
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____47936.asp
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/2332/index.htx
http://www.sbu.se/Filer/Content0/publikationer/5/fetma_pop/fetma_pop.pdf
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Vilka effekter kan då en viktnedgång ge?  
 
För en överviktig person som lyckas nå en viktnedgång är effekterna givetvis oftast positiva. 
Emellertid finns det några oönskade biverkningar som till exempel minskad bentäthet och 
ökade risker för att utveckla gallsten. För att motverka den minskade bentätheten måste 
skelettet belastas, dock inte i överdrivna mängder. Vanliga promenader räcker gott och väl. 
Ökade risken för gallsten beror främst på att personen fått i sig en mindre andel fett. Om 
personen sedan successivt ökar denna mängd till normal nivå, så försvinner denna risk.53 
 
 
Fetma och övervikt i skolåldern 
 
Också barn blir överviktiga och fetare i allt större utsträckning. Forskning påvisar att ju äldre 
ett överviktigt barn är, desto större risk löper barnet att erhålla en bestående övervikt vid 
vuxen ålder. Under 12 års ålder blir dock de flesta skolbarn av med sin övervikt när de blir 
äldre. Tyvärr verkar det som om prognosen för de överviktiga barnen har blivit mindre 
positiva under senare år, och att färre unga än tidigare lyckats gå ned i vikt och skaffa sig en 
normalvikt som vuxna. 54  
 
Övervikt bland unga i åldern 12-18 år har blivit en allt vanligare faktor, samtidigt som 
medelvikten bland unga har stigit, detta framgår av undersökningar om ungdomars hälsa. 
Enligt internationella referensvärden ökade andelen pojkar med övervikt från år 1977 till år 
1999 från 7 procent till 17 procent och andelen flickor från 4 procent till 10 procent. År 1977 
var 1,1 procent av pojkarna och 0,4 procent av flickorna feta; år 1999 var motsvarande siffror 
2,7 procent och 1,4 procent. Detta anses som mycket illavarslande ur ett folkhälsoperspektiv. 
Idagens samhälle håller en ny generation på att växa fram med ett allt sämre allmänt tillstånd 
och en allt sämre hälsa.55 
 
 
Kost- och motionsvanor 
 
Både kondition och allmän fysisk aktivitet är viktiga ingredienser för att minska riskerna för 
övervikt. Förutom fysisk aktivitet är det även viktigt att tänka på vad barn stoppar i sig. En 
studie som gjorts på sambandet mellan fysisk aktivitet och graden av fetma tyder på att 
barnens rörelse aktivitet bara står för några procent av progressionen av övervikt bland barn. 
Detta visar att förklaringen till den växande övervikten bland barn till stor del torde bero på 
att barnen äter en felaktig kost. För att få bukt med problemet måste barnen lära sig äta rätt. 
Att bara försöka motionera bort all den överflödiga födan hos barnen är praktiskt taget 
omöjligt, utan de måste även göra en drastisk förändring av kostvanorna för att kunna lyckas. 
Barnen måste därför helt enkelt tänka på att äta färre kalorier.56 
 
 
 
 
 
                                                 
53 http://www.sbu.se/Filer/Content0/publikationer/5/fetma_pop/fetma_pop.pdf 
54 http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/2332/index.htx 
55 Ibid.     
56 http://info.ki.se/article_se.html?ID=2674 

http://www.sbu.se/Filer/Content0/publikationer/5/fetma_pop/fetma_pop.pdf
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/2332/index.htx
http://info.ki.se/article_se.html?ID=2674
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Lärande teorier 
 
Behaviorism 
 
Grundsynen inom denna inlärningsteori är att människan uppfattas som passiv och blir 
praktiskt taget helt beroende och styrd av det miljöbeteende som vi lever i. En intressant 
frågeställning inom denna teori är; människans förhållande mellan stimulus och respons. 
Människan har vissa responser som anses som automatiska och medfödda till exempel 
reflexen att blinka. Andra färdigheter måste vi tillägna mer tid för att kunna utveckla, här har 
vi bland annat inlärningen av att simma och cykla. Det talas här om att livet är en fortlöpande 
inlärningsprocess, som främst förekommer på ett sådant sätt att våra beteenden förenas eller 
betingas av olika stimuli. Här talas det om två grundläggande typer av betingningar, den 
klassiska betingningen och den instrumentella betingningen. Den klassiska betingningen har 
haft ett antal kända förespråkare genom åren, en av dessa är den ryske fysiologen Ivan Pavlov 
(1849 -1936) som sägs vara personen som upptäckte den. Han studerade sambandet mellan 
stimuli och respons genom att noga fördjupa sig i hundars salivutsöndring vid den obetingade 
stimulus mat. Pavlov gjorde flera tester inom detta område, bland annat lät han ringa en 
klocka strax innan hundarna skulle få mat. Pavlov hävdade att efter ett tag kunde se tydliga 
reaktioner på att hundarna lärde sig att klockringningen betydde att de skulle få mat.57Detta 
träder även fram tydligt i skolans värld då de utåt sett försöker få eleverna till att äta nyttigare 
och bättre kost, medan de samtidigt i skolcafeterian säljer godis, fika, läsk och glass till 
betydligt lägre priser än smörgåsar och frukt. Vad vill skolan förmedla för budskap med 
detta? Problemet med detta ligger i skolans dubbelmoral då den ekonomiska vinsten sätts i 
första led, samtidigt som skolan talar om att förbättra elevernas hälsa. Eleverna påverkas 
indirekt av detta genom att de stirrar sig blinda på den låga prisnivån och köper därför 
sockerbetingade produkter hellre än livsmedel som egentligen gynnar deras hälsotillstånd. 
Detta är ju en typ av betingning.58      
 
Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990) är även han en av de kända företrädarna för denna 
inlärningsteori. Skinner pratar om den andra inriktningen den så kallade instrumentella 
betingelsen. Han menar att det är bara en liten del av vårt beteende som kan förklaras av 
klassisk betingning, det vill säga det som bygger på våra reflexer. Istället menar han att den 
instrumentella betingningen har en mycket större betydelse. Här införskaffas lärdom först och 
sedan utförs detta för att få en respons från omgivningen, det vill säga att något utförs för att 
få en viss konsekvens. Skinner menar på skillnader mellan beteenden som att simma, cykla 
och att blinka med ögonen.59 
 
Det sistnämnda är en ren reflex för människan medan det inte är en reflex för oss att kunna 
cykla bara för att vi ser en cykel. Skinner talar även om förstärkning. En positiv förstärkning 
kan vara något som gör att det känns bra, till exempel ett bra betyg eller en allmän positiv 
känsla. Detta är saker som gör att beteende troligtvis kommer att upprepas.  
 
 
 

                                                 
57  Ibid. (1998).  
58 http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,441093,00.html 
59 Hwang, Philip δ Nilsson, Björn. (1998). Utvecklingspsykologi – Från foster till vuxen.  
    Stockholm: Natur δ Kultur. 

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,441093,00.html
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En negativ förstärkning däremot fungerar på motsatt sätt, och detta innebär att sannolikheten 
för att ett sådant beteende upprepas minskar. Inom en mängd sammanhang märks det att 
belöningar är effektivare på lång sikt än bestraffningar.60  
 
Vad som är generellt för belöning och bestraffning i skolan är att om en skolelev ges positiva 
känslor och konstruktiv kritik på ett bra sätt, kommer eleven att ta åt sig och fortsätta göra ett 
bra arbete. Detta kommer leda till att eleven får ett förnyat intresse av ämnet samt en fortsatt 
utveckling. Om pedagogerna däremot endast påpekar de negativa företeelserna av elevens 
arbete, kommer detta att medföra att eleven känner en ovilja och olust till att fortsätta med 
arbetet och tappar därmed intresset för en fortsatt utveckling. En annan belöning för ett bra 
utfört arbete för elever i högre åldrar, kan även vara att de får bra betyg.61 
 
 
 ”Learning by doing” 
 
Amerikanska pedagogen John Dewey (1859 - 1952) talar om ”learning by doing” och att det 
finns en tendens av att skolans undervisning skapar passiva barn, som det är lätt att hålla 
ordning på. Dewey får medhåll av den store pedagogen Jean Piaget (1896 - 1980) som har en 
något annorlunda teori som går ut på att barn lär sig bäst genom att vara aktiva. De skall 
själva få utforska och testa på och genom nyfikenhet lära sig nya saker. Piaget menar att de 
inom skolan skulle kunna lära barnen effektivare om de fick chans att prova på olika typer av 
uppgifter även praktiskt.62  
 
Exempel på detta kan vara om du skall lära dig simma så kan du inte bara läsa dig till 
kunskaperna teoretiskt, utan du måste också prova på att utöva simningen för att så 
småningom kunna utföra handlingen på automatiserat sätt. Den teoretiska inlärningen tenderar 
till att utgå från den behavioristiska inlärningsteorin istället för denna typ av praktiska 
inlärning. Detta innebär ju egentligen att en yttre förstärkning räknas som viktigare än en inre 
drivkraft.63 
 
 
Sammanfattning av bakgrund 
 
Människan har idag fortfarande samma genuppsättning som man hade förr i tiden. Skillnaden 
till idag är att energiåtgången på grund av en mindre fysisk krävande livsstil gör att vårt 
födointag måste balanseras i förhållande till detta. Ett högre energiintag gentemot uttag, kan 
leda till övervikt. Fortfarande 1980 var förekomsten av övervikt ovanlig i Sverige gentemot 
många andra länder i västvärlden. I majoriteten av dessa länder ser man idag en ökning av 
personer som lider av en alltmer tilltagen övervikt.  
 
Utförda studier visar tydligt på att regelbunden fysisk aktivitet är en väldigt viktig faktor för 
att vi ska kunna förbättra våra livsvillkor.  

                                                 
60 Hwang, Philip δ Nilsson, Björn. (1998). Utvecklingspsykologi – Från foster till vuxen.  
    Stockholm: Natur δ Kultur. 
61  Ibid. (1998). 
62 Imsen, Gunn. (2000). Elevens värld. Lund: Studentlitteratur  
63 Hwang, Philip δ Nilsson, Björn. (1998). Utvecklingspsykologi – Från foster till vuxen.  
     Stockholm: Natur δ Kultur.  
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Även grundläggande kunskaper inom kost är nödvändiga faktorer för att ungdomar på bästa 
sätt skall kunna erhålla en god hälsa. Man talar ofta idag om övervikt i ett hälsoperspektiv och 
även där har vi valt att bruka WHO:s definition av hälsa som är;  
 
Högst möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt 
och ej enbart i frånvaro av sjukdom. 
 
Vår forskning bygger på studier från två projekt. Ett nationellt projekt som kallas STOPP. 
Detta projekt går ut på att man gör regelbundna mätningar och vägningar på skolelever. Detta 
för att så småningom komma fram till anledningar till ökad övervikt hos ungdomar. 
 
Det andra projektet som vi har studerat är ett lokalt projekt där man med hjälp av skolan 
försöker förbättra elevers kunskaper angående kost- och motionsvanor. Deras mål är att delge 
kompetens för ett framtida sunt levnadssätt.  
 
 
Syfte 
 
Syftet med vårt arbete var att studera om hur skolundervisningen kan motverka övervikten 
hos elever. 
 
 
Avgränsning 
 
För att begränsa oss i detta arbete skall vi försöka visa hur vi kan hjälpa elever att uppnå en 
fysisk balans. Detta genom att undersöka två projekt, ett nationellt och ett lokalt projekt. 
Dessa strävar mot att uppnå liknande syfte som vårt.  
 
 
Metod 
 
I början av ett forskningsarbete spelar valet av metod en avgörande roll för arbetets 
utformning. Det gäller att hitta ett bra metodval för att kunna skaffa så relevant data som 
möjligt som sedan kan leda till de bästa svaren på syfte och frågeställningar.64  
 
 
Vad betyder kvalitativ och kvantitativ metod? 
 
Kvantitativ metod används för att besvara frågor som hur ofta, hur många. Speciellt om data 
skall överföras till numeriska data och därefter till statistik. I kvalitativa metoder används 
siffror mer sällan, det innefattar verbala formuleringar, som till exempel en persons 
uppfattningar och erfarenheter.65 
 
 
 
                                                 
64Miles, Matthew B δ Huberman, A. Michael. (1994). Qualitative Data Analysis. 
    Calif, California: Thousand Oaks 
65 Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentliteratur 
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Standardisering och strukturering    
 
I den kvalitativa intervjun har man i motsats till den kvantitativa intervjun en låg grad av 
standardisering, vilket innebär att de skrivna frågorna inte följs till punkt och pricka, utan 
mycket styrs utav intervjupersonens svarsformuleringar, och därav intervjuns utformning. 
Denna metod har vi använt oss av. Till exempel kan följdfrågor formuleras beroende på hur 
intervjupersonen svara på föregående fråga. Vid denna typ av låga grad av standardisering får 
man en högre grad av variationsmöjligheter.  Vi har valt att frågeformuleringarna i våra 
intervjuer är ostrukturerade, det vill säga öppna. Detta för att då har den tillfrågade 
intervjupersonen själv chans att bestämma vilken struktur det blir på svarsformuleringarna. I 
en strikt formulerad intervju hade det istället funnits olika svarsalternativ att välja bland. 
Fördelen med välstrukturerade frågor är att de är lättare att mäta, eftersom att de har klara 
svarsalternativ, men vi har valt att använd oss av öppna frågor eftersom att vi vill få fram 
utförligare svarsformuleringar som vi sedan kan analysera. Eftersom vårt syfte är att se om de 
inlärningsmetoderna anknyta till kost, hälsa och rörelse som använts i de olika projekten som 
de intervjuade är delaktig i är relevanta i skolundervisningssyfte, ville vi få fram så utförliga 
svar som möjligt. 66 
 
Intervju 
 
I och med att syftet med detta forskningsarbete är inriktat på hur skolundervisningen kan 
minska den ökande övervikten hos elever idag, så har vi valt att använda oss av en kvalitativ 
forskningsmetod i form av intervjuer med skolelever, lärare och forskningsspecialister. Den 
kvalitativa metoden innebär ett ifrågasättande av det generella och möjliggör upptäckanden av 
nya infallsvinklar på ett problem, vilket kan ge forskningsområdet nya aspekter. För denna 
studie kan den kvalitativa metoden medföra nya aspekter angående individuell utveckling 
beträffande hälsoförbättringen, som kanske inte framkommit vid en kvantitativ undersökning. 
Fördelen med en kvantitativ intervjumetod hade varit att man enklare hade kunnat dra 
slutsatser utifrån populationen i stort. En kvalitativ intervju metod däremot, resulterar i 
generaliserbart endast i de individer man valt att intervjua och avsikten här blir inte en 
representativ forskning, utan mer en forskning för att ta reda på de individuellas utveckling. 
Vår förhoppning är att vi med hjälp av dessa metoder skall kunna urskilja skillnader och 
likheter som vi kan ta fasta på och jobba vidare med.67 
 
När vi utformade våra intervjufrågor var vår tanke att formulera dessa så innehållsrikt som 
möjligt, detta för att få fram så många potentiella aspekter på respons av våra frågeställningar 
och leda till att vi uppnår vårt syfte. Frågornas innehåll var gällande kost, hälsa och rörelse, 
och kommer att ligga till grund för våra fortsatta studier. Intervjufrågorna utformades även för 
att med hjälp av projekten kunna utforma nya lärande metoder för att på så sätt kunna 
utveckla forskningen inom detta arbetsområde.68 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
67 Starrin, Bengt. (1991). Från upptäckt till presentation. Lund: Studentlitteratur 
68 Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 
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Genomförande 
 
Vi anser att intervjuer är bäst för att få en avgränsning i vår forskningsstudie och därmed få 
reda på vårt syfte. Därför har det varit bättre att använda sig av grundliga och personliga 
metoder (kvalitativa), än kvantitativa metoder. Våra intervjuer har gjorts där det var möjligt 
på personligt plan. På grund av stora avstånd mellan oss och vissa intervjupersoner, så föll det 
enda alternativet på telefonintervju, för att samtidigt kunna behålla den personliga 
kommunikationen på en så god nivå som möjligt. Denna sortens intervju utfördes med en 
projektledare för Stopp – projektet vid Karolinska institutet. 69   
 
   
Försökspersoner 
 
I våra intervjustudier har en projektledare från STOPP, samt en projektledare från ett lokalt 
projekt och tre stycken elever som medverkat vid detta projekt deltagit.  
 
 
Material  
 
Vi har valt att använda oss av anteckningsblock och penna för att föra anteckningar över vad 
som framburits under intervjuprocessen. Intervjuerna har varit fem till antalet. Varje intervju 
tog ca 60 till 80 minuter att genomföra. De flesta av intervjuerna genomfördes på aktuell 
skola och arbetsplats. Intervjuerna med skolsköterskan genomfördes på dennes arbetsrum. 
Under intervjuerna hade vi tillgång till en intervjumall som var dold för intervjupersonerna.70 
 
 
Resultat 
 
Vårt syfte i detta forskningsarbete var att förstå om skolundervisningen kan bidra till att 
minska elevers övervikt. Dessa nedanstående resultat har framkommit genom att vi studier av 
två stycken projekt.  
 
Svaren på intervjufrågorna har vi valt att redovisa genom att jämföra likheter och skillnader 
eleverna emellan, samt projekten emellan.  
 
 
Elevernas svar på hur de tycker att projektet fungerat 
 
På frågorna angående vilka känslor som uppkommit i samband med projektet svarade alla 
försökspersonerna att det har varit relativt nöjda med projektets förlopp. Samtliga individer 
hävdar att projektet generellt har gett dem positiva erfarenheter och utan dess hjälp så tror 
eleverna att de skulle ha haft det svårt att förändra sin livsstil. Allesammans vidmakthåller att 
utan skolans vägledning som beskrivs under ”ett lokalt projekt” så hade deras förändring av 
livsstil med all säkerhet misslyckats. Skolan har förmedlat goda kunskaper som varit 
nödvändiga för att en förändring kunnat träda i kraft.  

                                                 
69 Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
70 Bilaga 1 
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De trycker även på att det har varit förhållandevis svårt att genomföra dessa 
livsstilsförändringar, men vill även framhålla vikten av den gruppbaserade undervisningen 
vilket gjort det lättare i och med att de kunnat stötta varandra genom hela projektet. Det har 
även underlättat att alla elever haft relativt likartade problem, vilket har medfört råd, 
kompetens och erfarenhetsutbyte. Det har underlättat att eleverna har haft samma perspektiv 
på saker och ting. Eleverna tyckte att tidschemat var bättre första delen av projektet, men blev 
sedan sämre då det ändrades till det andra året. Lektionerna blev då placerade efter skoltid, 
vilket medförde att många elever fick problem att komma till dessa möten.    
 
På frågan om eleverna skulle vilja involvera fler arbetssätt än de praktiska till exempel 
matlagning, stavgång och styrketräning samt de teoretiska som kostlära och kroppens 
påverkan av motion, som finns i nuläget. De delaktiga svarade att de varit nöjda med de 
arbetssätt som funnits. De tycker att de har kunnat ta del av en bra dialog med alla 
projektledare samt deltagande elever emellan. Detta anser eleverna som otroligt nyttigt, 
eftersom att de lägger stor vikt av ansvaret för sina förändringar på kunskapsutbytet både 
elever emellan och kunskapsutbytet mellan lärare och elever. Detta skedde både genom att de 
gav muntliga tips om bra recept på god och nyttig mat samt visade varandra roliga 
rörelseformer som ger goda resultat för fettförbränningen. Någonting som eleverna ansåg 
kunde förbättras var samarbetet mellan projektet och idrottslärarna. Som det har varit nu så 
har endast en idrottslärare deltagit under ett lektions tillfälle i projektet. Detta tyckte eleverna 
var tråkigt eftersom att de ansåg att idrottslärarna kunde bidraga med många relevanta 
kunskaper inom ämnesområdena motion och hälsa till projektet. De trodde även att det skulle 
medföra en ekonomisk förbättring, med tanke på att nu då de har tränat så har de gått och 
tränat på ett gym i den centrala delen av staden, vilket har ökat kostnaderna för projektet. 
Visserligen tycker de att det har varit roligt att få träna på ett allmänt gym, men med tanke på 
att dessa resurser redan finns på skolan så ansåg de att pengarna kunde användas till 
någonting bättre. Då till exempel till aktiviteter som inte finns tillgängliga på skolområdet 
som exempelvis bad. Något som eleverna även saknade i projektet var matbespisningens och 
skolcafeterians delaktighet. Eleverna ansåg att det skulle ha varit enormt bra om 
matbespisningen kunde ta fram ett lite kalorisnålare matalternativ till varje lunch. 
Skolcafeterian skulle även kunna sänka priserna på frukt och mackor, istället för att sätta höga 
priser på det, och låga priser på godis och läskedryck. Detta skulle underlätta oerhört mycket 
för en bättre kosthållning. Detta ingår däremot i STOPP.     
 
Något som eleverna däremot vill trycka extra mycket på, är vikten av fördelningen av praktisk 
och teorietisk inlärning, vilket de anser som oerhört bra. De tycker att de lär sig klart bäst då 
de både får teorietiska kunskaper samt att de får prova på att utföra uppgifterna/övningarna 
själva därefter. Detta tyckte samtliga var mest markant vid undervisningen av kost- och 
motions lära. Då de fick prova på att laga den mat och utföra de träningsformer som hade de 
bästa förutsättningarna för deras utveckling, så ansåg de att dessa metoder och kunskaper var 
betydligt lättare att ta till sig än de tips och råd som projektledarna bara berättade om. Dessa 
metoder kändes enbart bra för stunden, men föll sedan snabbt i glömska. Däremot de metoder 
som utformades med både praktisk och teoretisk inlärningsteknik, gick lätt att relatera tillbaka 
till då eleverna ville utöva dessa på fritiden. Detta gjorde att det blev roligare för att de utförde 
övningarna eller tillagade maträtterna på rätt sätt.  
 
På frågorna gällande hur projektet har förändrat deltagarna, svarade de att de tycker att 
projektet har gett dem betydligt större kunskaper inom ämnesområdena kost och träning samt 
att det har ökat deras medvetenhet om vad som är bra för deras hälsa.  
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De tycker att de har fått bättre självuppfattning och de mår inte längre dåligt när de ser sig i 
spegeln. Detta inte enbart för att vikten börjat gå åt rätt håll utan även för att projektet har 
påverkat dem i den mån att de har fått ett bättre självförtroende. Detta har gjort att de vågar 
tro på sig själva och vågar stå för vem de är. Projektet har även gjort att intervjuperson 3 har 
tagit klivet och börjat idrotta i en förening, vilket personen anser som ett stort framsteg för sig 
själv. Samtliga deltagare säger att de har förändrat sina kostvanor i positiv bemärkelse. 
Intervjuperson 1 och 2 har nästan enbart inriktats sig på att göra drastiska förändringar av sina 
kostvanor, medan intervjuperson 3 istället mest har inriktat sig på förändringar av 
motionsvanor. Intervjuperson 3 talar även om att det största problemet med kostförändringar 
är att då denne fortfarande bor hemma är det svårt att förändra sin kosthållning då även den 
resterande familjen vill vara med och bestämma vad som skall serveras. Oftast skall hela 
familjen äta middag samtidigt, och de resterande familjemedlemmarna vill ju inte förändra sin 
kost på samma sätt som intervjuperson 3 behöver. Detta medför i sin tur att då denne skall äta 
någonting kalorisnålare så måste han tillaga det själv.  
 
För det mesta handlar det inte om en ovilja att hjälpa till utan att det inte är säkert att de 
besitter de kunskaper som krävs för att kunna laga denna typ av specialkost. Det vore en 
positiv sak att eleverna efter avslutade matlagningslektioner kunde få med sig de recept som 
använts vid lektionstillfällena. Detta för att på så sätt kunna påverka de andra 
familjemedlemmarna till att våga pröva på samma typ av kosthållning. 
 
På frågan om eleverna tror att de kommer att kunna sporras till en fortsättning efter projektets 
avslutning svarade de enhetligt att de kommer att fortsätta utöva någon form av fysisk 
aktivitet efter projektets slut. Därmed säger samtliga elever att motionsformerna kommer att 
variera individuellt, men att det fortsättningsvis kommer att vara en del av deras nya livsstil. 
Tyvärr anser de även att kontakten med de instanser som hjälp dem under deras gymnasiala 
utbildning förmodligen kommer att minska. Dock anser de sig ha fått tillräckliga kunskaper 
för att klara av att strikt hålla en bättre livsstil uppbyggt av en god kost. Intervjuperson 3 säger 
även att denne har tänkt försöka hitta ett eget boende efter avklarade studier och då på verkligt 
allvar försöka ta tag i kost biten som varit det största problemet för denne. Responser som 
kommit fram som skulle kunna fungera som motivations höjare är bland annat att alltid 
försöka tänka positivt. Det finns dagar då allt går lite sämre och allt känns jobbigt. Då är det 
viktigt att tänka att det alltid går att börja om nästa dag och att det aldrig är för sent för att ta 
tag i saker och ting igen. Andra responser som eleverna kommit fram till är vikten av att sätta 
upp olika former av mål bilder för sig själva. Det är viktigt att de har ett mål att sträva mot, 
för att allt slit och arbete som de lägger ned skall kännas meningsfullt. En annan metod som 
de kan prova på är att ta en gammal bild av sig själv och sätta upp där de ser den ofta. Då blir 
det lättare att motivera sig genom att de ser hur allt var från början, vilket gör att de inser att 
de inte vill falla tillbaka dit igen.  
 
 
Projektledarnas svar på hur de båda projekten har fungerat 
 
På frågan om vilka arbetsmetoder som använts skiljde sig projekten en aning från varandra. 
Det lokala projektet har i högre grad använt sig av en mer ingående undervisning där 
elevernas individuella behov står i fokus. Detta projektet baserar sin undervisning efter 
elevernas enskilda behov.  
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STOPP däremot jobbar mer förebyggande för hur elever skall kunna förändra sina hälsovanor, 
så att de håller sig på en bra nivå, detta med en kollektiv prägel. Även förändringarna av 
skolmiljön till exempel inom matbespisningen och skolcafeterian påverkar.  
 
På frågan om de i praktiken tror att detta arbetssätt går att involvera mer i den ordinära 
skolundervisningen svarade STOPP att ett av projektets mål var bland annat att försöka sprida 
sitt budskap ut till övriga delar av landet. Varför STOPP känns så relevant i dagens samhälle, 
är på grund av att man med små och enkla medel lätt kan bygga upp ett likartat projekt som 
STOPP. Detta utan att behöva använda alltför dyra medel. Det är en fördel att de flesta skolor 
som vill satsa på detta, lätt kan ta del av STOPP:s metoder och genomföra detta som en relativ 
lågbudget finansierat projekt. Visst håller även STOPP med om att det givetvis underlättar om 
de haft en god budget, men de ser inte bara fördelar av att måsta lägga ned mycket pengar för 
att få ett bra projekt. De anser istället att detta även kan ge stora negativa konsekvenser med 
en sådan lösning. Detta bidrar ju även till att allt färre skolor skulle kunna tillämpa sig av 
denna så kallade kompetensutvecklande metod. Vilket skulle vara en negativ påverkan av 
projektets spridning och utbredning. 
 
Det lokala projektet använder sig även de av ett lågbudget projekt. De tror dock att det skulle 
ha underlättat om de haft tillgång till mer resurser och subventioner. Detta skulle kunna 
utveckla projektet genom att till exempel använda sig av utbildad personal inom områdena 
kost och hälsa. Det skulle vara den optimala lösningen för projektet, eftersom att de tillsatta 
lärarna som verkar som handledare för projektet för tillfället jobbar ideellt och helt gratis. De 
hänvisar även till bristande av ekonomiska resurser, vilket gjort att de deltagande eleverna 
själva fått lägga ut pengar för att kunna vara med och utföra vissa träningsformer och 
företeelser.  
 
Till skillnad från STOPP så inriktar sig det lokala projektet mer mot att förbättra resultaten 
inom den lokala skolans ramar och därmed fördelar de inte ut sin information till övriga 
skolor. Båda projekten hävdar att hälsodelen måste få en allt centralare roll i dagens skola. 
Detta för att förr eller senare får människan betala tillbaka genom en ohälsa med sjukdom. 
Varför inte försöka tillämpa kost- och motionsundervisning så tidigt som möjligt i skolan? 
 
Om man lär sig att gå då man är ca 1 år, då kan man även lära sig vad bra hälsa är vid ett 
tidigt stadium i livet. 71 
 
Projektens metoder varierar en aning. STOPP vill få in sina hälsokontroller i den vanliga 
skolundervisningen, vilket skulle bidra till en ökad förståelse för hur skolan fungerar ur ett 
hälsoperspektiv. Det lokala projektet vill involvera deras metoder i skolundervisningen för att 
kunna förmedla kunskap till behövande under skoltid. Detta utan att de drabbade behöver 
offra så mycket av sin fritid för att kunna skapa sig en sund och god livsstil. 
Därmed kan vi konstatera att båda projektens metoder utgör viktiga roller för skolelevers 
hälsa.  
 
På frågan om det kommer att ske något efterarbete efter avslutat projekt svarade både STOPP 
och det lokala projektet att det inte kommer att arbeta vidare med eleverna.  STOPP menar att 
eftersom de inte har ett individanpassat arbetssätt, så kommer de inte att engagera sig i de 
elever som fullbordat projektet.  

                                                 
71 Marcus, Claude δ Nordenfelt, Anja Projektledare. (2005).     Personlig kommunikation 
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STOPP är ett gruppanpassat projekt och det kommer att kvarstå. Det enda som sker som 
uppföljning är att de utför en enkät med de elever som fulländat projektet. Detta för att de på 
så sätt skall få någon slags feedback av hur eleverna uppfattat att projektet har gått.  
 
Det lokala projektet anser att de redan gjort sitt jobb då eleverna gått ut skolan. Detta eftersom 
att grundtanken med deras projekt är att då eleverna avslutat projektet skall de vara så kunniga 
att de skall kunna jobba självständigt och utforma ett bra hälsotillstånd. Därför kommer ingen 
uppföljning att göras.  
 
 
Sammanfattning av resultat 
 
Undersökningarna har genomförts i två stycken projekt där alla inblandade parter i det stora 
hela strävar mot samma mål, det vill säga en bättre hälsomedvetenhet hos eleverna.  
 
Ur dessa projekt går det i sin tur att plocka vissa delar som till exempel praktiska kunskaper 
som matlagning, stavgång och styrketräning samt teoretiska kunskaper inom kostlära och 
kroppens påverkan av motion. Detta i samband med förändrade kostupplägg gällande 
matbespisningen och skolcafeteria. Detta för att sedan kunna utveckla detta till ett nytt 
projekt, där innehållet blir både mera ingående, samt mera utvärderande. En sammanslagning 
av dessa idéer från de båda projekten kan skapa bättre förutsättningar för överviktiga elever. 
Hur detta skall ske skall vi försöka komma fram till i vår diskussion.   
 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Då man pratar om reliabilitet eller tillförlitlighet menar man oftast att en mätning är stabil och 
inte utsatt för tillexempel slumpinflytelser. Alla intervjuare skall fråga frågorna på samma 
sätt, situationen för de som blir tillfrågade skall vara så lika som möjligt för alla. Även en 
liknelse i tidsaspekten är viktigt. Det man som vid kvalitativa studier kallar för 
slumpinflytelser är just sådant som en duktig intervjuare klarar av att notera och registrera. 
Detta kan man sedan använda sig av vid analysen av de olika intervjuerna.  
 
Givetvis gäller det dock även vid kvalitativa intervjuer att man som intervjuare är lyhörd och 
uppmärksam. Validitet eller giltighet är att frågan som man ställer i studier och är formulerad 
på ett sådant sätt att den skall mäta vad den är avsedd för att mäta. Vid den kvalitativa 
intervjun försöker man komma åt att få veta vad den intervjuade menar eller hur denne 
uppfattar en viss företeelse. 72 
 
Något som däremot kan medföra en brist i vårt arbete kan vara att vi enbart har studerat två 
stycken projekt. Hade vi studerat fler projekt hade vi kanske kunnat få fler infallsvinklar och 
på så sätt kunna komma fram till bättre slutsatser i vår diskussion. Även det relativt låga 
antalet intervjuer kan ses som en brist. Detta på grund av att vi endast tagit del av ett fåtal 
medlemmars åsikter angående projekten.  
 
                                                 
72 Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
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Även det faktum att inget av projekten ännu är utvärderade kan anses som en brist. Vi anser 
dock att de frågor vi ställde har mätt det vi hade som mål att ta reda på. 
 
 
Resultat diskussion 
 
Det har varit spännande att kunna följa hur två olika projekt har arbetat med olika metoder i 
strävan mot en gemensam nämnare i en bättre hälsa hos elever. STOPP:s nationella plan 
gentemot det lokala projektets mer regionala hälsoarbete. Båda har givit oss en insikt om hur 
två välutvecklade projekt kan genomföras. Trots deras olikheter i planering och omfattning så 
kan man utläsa likheter som kan hjälpa oss arbeta fram en hälsobaserad handledning i den 
ordinära skolundervisningen.  
 
I ett nyutformat projekt kan många arbetssätt användas från de utvärderade projekten. I likhet 
med de två projekten som vi studerat, så tror vi det är viktigt att eleverna får en grund att stå 
på för att senare kunna utveckla sina färdigheter till ett hälsomässigt bra beteende. Även vi 
hävdar liksom det lokala projektet, att det är viktigt att arbeta både på ett praktiskt- samt ett 
teoretiskt plan. Som till exempel att både få kunskap om vad som är nyttig mat och få försöka 
tillreda den. Detta framhåller även den store amerikanske pedagogen John Dewey som talar 
om ”learning by doing”.73 Eleverna skall först genom praktiskt lärande införskaffa sig en bas 
för att sedan kunna vidareutveckla detta genom att hitta förklaringar i teorin. Detta tror vi 
kommer att medföra en ökad förståelse hos eleverna och är en av tyngdpunkterna i ett 
nyutformat projekt. Detta påpekar även Hannaford genom att hon påstår att människan med 
hjälp av att lära sig hur kroppen påverkas av olika typer av föda kommer hon att införskaffa 
sig en ökad kroppsmedvetenhet.74  
 
Vi har under våra studier även sett skillnader i vilka typer av mål som finns, långsiktiga och 
kortsiktiga. Vi tror att för att liknande typer av undervisning inom skolan skall kunna utföras, 
så måste en kombination av dessa återskapas. Även eleverna pekar på vikten av att sätta upp 
delmål. De kortsiktiga målen kan till exempel vara att lyckas reducera kroppsvikten, lära sig 
om olika livsmedel eller orka gå en längre sträcka. På längre sikt kan deltagarna till exempel 
utvecklas genom att arbeta med en ökad självmedvetenhet och på så sätt skapa en ny livsstil. 
Detta kan även bidra till en ökad social samhörighet. Vi anser att i ett nytt projekt skall först 
kortsiktiga delmål staplas upp, för att sedan på sikt kunna uppfylla de långsiktiga målen. En 
grund för detta är att projektet gör en individuell arbetsplan för varje elev och allteftersom 
eleverna lyckas uppfylla de utsatta delmålen, kan de höja ribban och ambitionerna. Vi tror 
även att för att ett nytt projekt skall kunna utvecklas till en högre nivå, är det viktigt att 
samtliga instanser på skolan samarbetar med varandra. Detta för att nå ett så bra resultat som 
möjligt. Detta styrks av intervjuerna med både personal och elever inom det lokala projektet, 
som anser att ett utvidgat samarbete är ett måste för ett utvecklande. Skall ett sådant här 
projekt fungera på en skola är det viktigt att alla drar åt samma håll. Som exempel är det ju 
bra om matbespisningen samarbetar med projektet och serverar en god kost till de elever som 
behöver detta. De kostlektioner som utformats av projektet får ju inte samma värde om dessa 
alternativ inte existerar då det är dags för skollunch. Ett annat exempel då det vore bra med ett 
ökat samarbete är då fysisk aktivitet skall läras ut.  
 
                                                 
73 Hwang, Philip δ Nilsson, Björn. (1998). Utvecklingspsykologi – Från foster till vuxen.  
    Stockholm: Natur δ Kultur 
74 Hannaford, Carla. (2001). Lär med hela kroppen. Jönköping: Brain Books AB. 
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Här spelar skolans idrottslärare en viktig roll. Detta med tanke på att de har en utbildning 
inom detta ämnesområde samt att de även har en pedagogisk bakgrund gällande att förmedla 
denna typ av kunskaper.  
 
Vi tror att denna undervisning kan integreras i den ordinära skolundervisningen. Detta 
eftersom att som det ser ut i dagens samhälle behöver elever få en ökad kunskap inom kost, 
hälsa och motion. Detta påvisas även i tidigare forskningsrön där det framkommer att det 
redan nu har bildats ett allt sämre allmäntillstånd både fysiskt och psykiskt i lägre åldrar.75. Vi 
tror att det viktigaste är att eleven hittar sin egen väg att nå målen. Vad vi menar med detta är 
att eleverna själv måste hitta en ”inre drivkraft” som de kan utnyttja. Det är ingen ide att 
”sätta ord i munnen” på eleverna som pedagog, utan eleverna måste själva inse vad som är bra 
för dem. Som pedagog är det även viktigt att vara ett bra stöd och fungera som ett hjälpande 
”bollplank” som eleverna kan bolla idéer med. Vi tror det är viktigt att eleverna får vädra sina 
känslor och ”redovisa” och dela med sig av sina bedrifter/erfarenheter för att på så sätt få 
positiv feedback för sina förtjänster.  
 
På grund av rådande skönhetsideal där en smal kroppsuppbyggnad räknas som sund och 
vacker tror vi att en viktminskning kommer att medföra positiva responser även från 
samhället.76  
 
Vi tror att för få fram ett långsiktigt lärande i ett nytt projekt, är det viktigt att använda sig av 
positiva förstärkningar. Detta talar även Burrhus Frederic Skinner om i sina forskningsstudier 
där han trycker på att en positiv förstärkning kan vara något som gör att det känns bra, detta i 
sin tur bidrar ofta till att påtelsen upprepas. 77 Det sistnämnda inlärningssättet använder sig de 
båda studerade projekten av. 
 
Automatiskt inom skolundervisningen sammanstrålas man i olika gruppkonstellationer. Att 
vara i en grupp kan bidra både positivt och negativt. Ingår den utsatta eleven i en vanlig klass 
sammansättning där övriga elever inte har likartade problem, kan förståelsen för denne bli 
lidande. Därför tror vi att om skolan däremot ger eleverna möjlighet att arbeta i en grupp med 
liknande problem och upplevelser, som till exempel i projekt, kan det ge positiv respons. 
Gruppen kan då stimulera varandra. Detta i form av att eleven inte känner sig som en 
belastning för klassen, eftersom att nu finns det fler deltagare med samma typ av problem. 
Även i våra intervjuer med de medverkande eleverna från det lokala projektet har detta 
framhävts. De anser att det är positivt att känna en grupptillhörighet och på så sätt kunna ge 
varandra råd och stöd. De positiva känslor som framkommer av att arbeta i grupp ger den 
respons som behövs för att eleverna skall fortsätta med sin nya livsstil. Även Burrhus Frederic 
Skinner trycker på detta då han talar om positiva förstärkningar.78   
 
Något som vi anser som oerhört relevant till ett nytt projekt är att till skillnad från de övriga 
projekten som vi utvärderat, införa en kontinuerlig utvärdering och uppföljning. Detta för att 
på längre sikt se resultat och hjälpa eleverna att bibehålla sina nya vanor. Detta skulle visa att 
vi inom skolan, värnar om eleverna även efter eleverna lämnat skolan.  

                                                 
75 Ekblom Björn δ Nilsson Johnny. (2001). Aktivt liv. Farsta: SISU Idrottsböcker AB. 
76 http://www.historiska.se/exhibitions/1997_2003/skelett/fyra.html 
77 Hwang, Philip δ Nilsson, Björn. (1998). Utvecklingspsykologi – Från foster till vuxen.  
    Stockholm: Natur δ Kultur 
78 Hwang, Philip δ Nilsson, Björn. (1998). Utvecklingspsykologi – Från foster till vuxen.  
     Stockholm: Natur δ Kultur 
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Tyvärr ser vi i dagens skola att elever kommer och går, utan att skolans personal bryr sig om 
hur det går för eleverna i fortsättningen. Detta kan vara en nödvändighet för att eleverna inte 
ska falla tillbaka i gamla mönster. Tyvärr kan de ju inte följa eleverna genom hela livet, men 
en uppföljning åtminstone under två år, tror vi vore betydelsefull och rimlig att genomföra.   
 
Konkret skulle detta kunna innebära att ett nytt projekt skulle ha tillräckligt med belägg för att 
en tillvalskurs för elever med problem ur hälsoaspekt skulle kunna skapas. Detta skulle till 
exempel kunna ske i form av fortlöpande kurser under en tidsrymd av två år.  Kvar att arbeta 
fram är hur projektet skall på så rättvist sätt som möjligt kunna genomföra en urvalsprocess så 
att de invalda blir de mest behövande. Vi måste även arbeta fram en betygsmall för hur 
elevernas prestation senare skall bedömas. Med tanke på att dagens skola är individanpassad 
så borde detta inte vara något större problem.       
 
 
Fortsatt forskning 
 
Vid denna typ av forskning vore det ett intressant alternativ att kunna studera projekten under 
en längre tidsrymd. Projekten har för tillfället enbart pågått under en kort tidsperiod, vilket 
resulterat i att man för tillfället ej kunnat urskilja några markanta resultat, enbart att hälsan 
hos elever går åt rätt håll. Med tanke på de stora konsekvenserna som den ökande övervikten 
hos elever leder till, tycker vi att det är ett hög aktuellt ämne för fortsatt forskning och 
hälsoaspekten är ju någonting som blir viktigare hela tiden.  
 
En annan typ av forskning inom samma ämnesområde vore att studera elevers hälsa ur ett 
socialt perspektiv, där frågor angående det humanitära beteendet gentemot familj, vänner och 
samhället i stort får en central roll. Oftast vilar ju ohälsan på olika bakomliggande faktorer. 
Vilka är dessa och hur har de uppstått?  
Dessa är ju också oerhört intressanta synvinklar som påverkar elevers ohälsa i skolan samt ett 
fascinerande forskningsområde att undersöka vidare.  
 
Sammanfattning av diskussion 
 
Vi har i vår forskningsstudie valt att inrikta oss på kvalitativa intervjuer. Detta innebär att vi 
använt oss av öppna frågor där vi igenom djupintervjuer kunnat ta del av hur de deltagande i 
de båda projekten upplevt sin medverkan. Vi har försökt att uppnå reliabilitet samt validitet 
genom att vi försökt ställa alla frågor på liknande sätt samt att frågorna varit relevant i 
förhållande till vårt syfte. Vi har valt att använda oss av en relativt låg grad av 
standardisering, där vi omstrukturerat våra frågeställningar efter de svar vi fått. Detta för att 
skapa en personlig prägel på intervjuerna.  
 
Vi har arbetat fram förslag till ett nytt projekt med liknande typer av undervisning som görs i 
de projekt som vi undersökt. För att lyfta detta projekt skulle vi vilja föra över detta arbetssätt 
till den ordinära skolundervisningen. Vi skulle vilja utveckla detta genom att införa en 
kontinuerlig utvärdering och uppföljning. I det nya projektet skall eleverna följas under en 
längre period, även efter avslutad studiegång. Detta är något som vi anser som oerhört viktigt 
samt något som skulle lyfta detta projekt till en högre nivå. Detta tror vi även skulle kunna 
medföra att eleverna lättare kan bibehålla sin nya livsstil, även efter skolåren. 
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Det är även viktigt att lyfta fram olika bitar som finns från de två projekten som vi studerat. 
Vi tror att man först och främst måste utgå från elevens behov och sedan utstaka mål och 
delmål utifrån detta. Att få in detta hälsotänkande i skolundervisningen tycker vi vore ett steg 
framåt i utvecklingen. Skall detta fungera bra i praktiken tycker vi även att det är viktigt att de 
olika instanserna på skolan samarbetar med varandra. Detta kan till exempel handla om 
matbespisningen, skolsköterskor och idrottslärare. 
 
Vi anser det även viktigt att eleverna får positiv förstärkning, detta till exempel genom beröm 
av handledare samt stöd av de involverade deltagarna i gruppen.  
 
Inlärningsmetoder som vi anser som viktiga är att både arbeta med teori och praktik. 
Teoretiskt är det viktigt att eleverna får kunskap om kostens och motionens betydelse för 
hälsan. Det är även viktigt att de även får prova på dessa kunskaper praktiskt och på så sätt lär 
sig vilka metoder som fungerar bäst för deras problem. Eleverna skall själva få vara med och 
påverka undervisningen, därför tror vi att en tvångsstyrd undervisning inte är att 
rekommendera. Risken är att de börjar känna olust och att lärandet blir kortsiktigt. Personliga 
samtal kan vara ett sätt att få reda på hur eleverna vill påverka sin utbildning.  
 
Detta arbete skulle kunna få stor betydelse för oss i vår framtida yrkesroll som idrottslärare. 
Detta genom att de kunskaper vi införskaffat oss kan utmynna i ett hälsoprojekt på en 
kommande arbetsplats.   
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Bilaga 1 

 
Intervju frågor till eleverna som medverkade i skolprojektet 

 
1. Hur kom ni med i projektet?  
2. Var det på en frivillig basis?  
3. Hur kändes det att deltaga i detta projekt?  
4. Hur tycker du att det fungerar?  (Positivt/Negativt) 
5. Vad har ni haft för arbetsmetoder? 
6. Skulle ni vilja involvera fler arbetssätt? 
7. Vilka instanser har varit delaktiga? (Skolsköterskorna/Hemkunskap/Idrotten/Mat 

bespisningen?) 
8. Är detta projektet något ni tror man skulle kunna involvera mer i den ordinära 

skolundervisningen? 
9. Är det något du vill förändra? (Om ja, i så fall vad?) 
10. Känner ni att ni har fått det stöd som ni förväntat er att få? 
11. Skulle ni rekommendera detta projekt till andra skolor? 
12. Har projektet förändrat er som person? (Självuppfattning/Självförtroende) 
13. Har projektet förändrat er livsstil? (Vanor kost/motion) 
14. Tror ni att ni kommer att fortsätta efter att detta projekt är över? 
15. Vad tror ni skulle kunna fungera som en ”morot” för att ni skall fortsätta med er nya 

livsstil? 
 
 

      Intervju frågor till skolsköterskan som var ansvarig för skolprojektet 
 

1. Hur kom ni på iden med detta projektet?   
2. Hur kändes det att deltaga i detta projekt?  
3. Vad har ni haft för arbetsmetoder? 
4. Hur tycker du att det fungerar?  (Positivt/Negativt) 
5. Skulle ni vilja involvera fler arbetssätt? 
6. Är detta projektet något ni tror man skulle kunna involvera mer i den ordinära 

skolundervisningen? 
7. Känner ni att ni har fått tillräckliga resurser för att utföra detta projekt? 
8. Vilka instanser har varit delaktiga? (Skolsyster/Hemkunskap/Idrotten/Mat 

bespisningen?) 
9. Kommer ni använda er av någon slags uppföljning med de elever som går ut skolan 

och därmed avslutar projektet?  
10. Är det något du vill förändra? (Om ja, i så fall vad?) 
11. Skulle ni rekommendera detta projekt till andra skolor? 
12. Tror ni att detta projekt kommer att fortsätta i kommande årgångar? 
13. Har ni märkt att projektet gett resultat hos eleverna? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Intervju frågor till Claude Marcus projekts ledare för ”Stop” – projektet; 
 

1. Hur startade stop –projektet? 
2. Hur har ni valt de medverkande i projektet? 
3. Vad har ni haft för arbetsmetoder? 
4. Hur tycker ni att det har fungerat?   
5. Vilka instanser har varit delaktiga?  
6. Är detta projektet något ni tror man skulle kunna involvera mer i den ordinära 

skolundervisningen? 
7. Känner ni att ni har fått tillräckliga resurser för att utföra detta projekt? 
8. Har ni märkt att projektet gett resultat? 
9. Vad kommer ni att göra för att hjälpa de medverkande individerna i fortsättningen? 
10. Är detta projekt något som spridit sig över de internationella gränserna?  

 
 
 
 
 
 
 




