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ABSTRAKT 
Fetma är ett ökande problem hos barn och ungdomar i hela västvärlden. Träning och fysisk 
aktivitet har en viktig roll i arbetet med behandling av barn med obesitas, speciellt i 
kombination med kostråd och beteendeterapi. Syftet med studien var att undersöka obesa 
barns upplevelse av fysisk aktivitet. Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att ta del av 
barnens egna tankar och erfarenheter. Fem barn i åldrarna 10 och 12 år med obesitas 
intervjuades. Frågorna berörde barnens fysiska aktivitet på sjukgymnastiken, fritiden och 
skolan samt motiverande faktorer för att vilja träna och gå ner i vikt. Materialet 
kategoriserades sedan inom ramen för varje forskningsfråga. Resultatet visar att de flesta 
informanterna har en aktiv fritid då de tränar regelbundet. Det finns vissa faktorer som 
påverkar aktivitetsnivån hos dessa barn t.ex. att de vill träna med kompisar, att de får vara 
med och bestämma, samt att de ser resultat av sin träning. Det är även viktigt att föräldrarna 
engagerar sig i sina barns kost och hälsa. 
 
Nyckelord: Children, obesity, physical activity, physical therapy, school. 
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BAKGRUND 
Fetma är ett ökande problem hos barn och ungdomar i hela västvärlden. Fetma förekommer 

hos cirka 3-4 % av barn i 10-års ålder, 18-25 % av barnen i denna ålderskategori är 

överviktiga (1). Bland mönstrande män i Sverige är fetma i dag fyra gånger så vanligt som för 

25-30 år sedan (2). Antalet personer, såväl vuxna som barn med fetma är nu ca 500 000 i 

Sverige (1). 

 

Obesitas eller fetma innebär att kroppens fettdepåer är ökade medan övervikt innebär att 

kroppsvikten i relation till kroppslängden är ökad (3). Body Mass Index (BMI) beräknas 

genom att man tar vikten och dividerar med kvadraten på längden. Gränsen för övervikt går 

vid ett BMI på 25, medan ett BMI-värde över 30 räknas som fetma (4). För barn måste BMI-

gränserna köns- och åldersanpassas på grund av att kroppsproportionerna varierar med ålder 

och mognad (1).  

 

Orsakerna till fetma är endast delvis kända men kan uppstå antingen på grund av för stort 

energi-intag eller för liten energiförbrukning eller av båda orsakerna tillsammans. Studier 

visar att utvecklingen av fetma till stor del är beroende av genetiska faktorer. När denna 

ärftliga bakgrund finns är livsstilsfaktorer som kost och motion samt sociala, 

beteendemässiga, kulturella och samhälleliga faktorer avgörande för utveckling av fetma (1). 

Om båda föräldrarna är obesa finns 80 % risk att deras barn blir obesa jämfört med 50 % om 

en förälder har obesitas. Är båda föräldrarna normalviktiga blir endast 10 % av deras barn 

obesa (5,6). Fysiologiska faktorer (ämnesomsättningsrubbning) ses endast hos mindre än 1 % 

av överviktiga barn. Barn och ungdomar har ett betydligt mer stillasittande liv idag och de har 

färre timmar skolidrott. För de elever som redan har en låg aktivitetsnivå kan 

skolidrottstimmarna innebära en markant ökning av den fysiska aktivitetsnivån för dessa 

elever (7). Tv och dataspel är en bidragande faktor till övervikt (1). I USA spenderar barn lika 

mycket tid framför tv:n varje år som de spenderar i skolan (6). Om barnen hindras från att 

sitta framför tv:n och datorn kommer deras aktivitetsnivå automatiskt att öka (8). 

 

Förekomsten av fetma och dess följdsjukdomar har ökat mycket snabbt de senaste 20 åren. Ett 

barn med fetma i sjuårsåldern löper ungefär 50 % risk att bli överviktig som vuxen (2). Fetma 

medför en ökad risk för många allvarliga sjukdomar t.ex. diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och 

ledsjukdomar.  
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Det finns även ett starkt samband mellan fetma och vissa cancersjukdomar. Kraftig fetma har 

också visats ha en negativ påverkan på livskvaliteten (1). En studie visar samband mellan 

psykologiska respektive sociala faktorer och övervikt. Vad som är orsak och vad som är 

verkan är osäkert, troligen finns en växelverkan som förklaring till dessa samband. Det har 

visats att redan små barn har negativa attityder till överviktiga barn. Överviktiga personer har 

kommit att betraktas som fula, allmänt lata, karaktärslösa och dumma också av läkare (9). 

 

Om antalet feta barn fortsätter att öka i samma takt som hittills kommer situationen till slut bli 

omöjlig för sjukvården att hantera (2). Erfarenheterna visar att det är effektivare att behandla 

barnfetma än vuxenfetma (10). Träning och fysisk aktivitet har en viktig roll i arbetet med 

behandling för barn med obesitas, speciellt i kombination med kostråd och beteendeterapi 

(11). Oavsett viktnedgång har fysisk aktivitet gynnsamma effekter på riskfaktorer för hjärt-

kärlsjukdom och diabetes. Fysisk aktivitet leder även till ökat välbefinnande (1). Träningen 

ska vara rolig och anpassad för varje enskilt barns intresse. Den stora utmaningen i arbetet är 

att kunna motivera barnen och få fram en livsstilsförändring. Obesa barn har ofta en låg 

följsamhet när det gäller träningsprogram. Detta kan bero på att träning förknippas med 

obehag och att den upplevs ansträngande. Det är viktigt att tänka på att överviktiga barn ofta 

har sämre självförtroende när det gäller fysisk aktivitet och att de ofta blir hämmade av att 

träna när andra ser på. Enligt aktuell forskning bör träningsprogrammen därför vara 

skräddarsydda för varje barn och stärkande för deras självförtroende (11). Det är också viktigt 

att aktiviteterna är utformade på ett positivt och roligt sätt för barnen, speciellt när barnen för 

första gången kommer i kontakt med aktiviteten. Aktiviteterna ska vara utformade på ett icke 

tävlingsinriktat sätt samt inte heller fokusera på behandling. De ska istället vara inriktade mot 

att förbättra färdigheter inom fysisk aktivitet som till exempel att hoppa, springa, balansera 

etc. Barn blir motiverade till träning om de har en målsättning som är uppnåelig och som de 

ser personliga vinster med (12).  

 

De flesta insatser för obesa barn görs på olika kliniker men även skolan har en möjlighet för 

prevention och behandling (13). Skolbaserade interventioner kan vara ett framgångsrikt sätt 

att behandla barn- och ungdomsfetma. Effekterna av skolbaserade träningsprogram bör ses 

över och utvecklas eftersom de ger en möjlighet att främja en hälsosam och aktiv livsstil hos 

många barn och ungdomar (14). Ett projekt som påbörjades hösten 2001 är Stopp-studien, 

Stockholm Obesity Prevention Project. Projektet är ett samarbete mellan Rikscentrum för 

barn med svår övervikt och Stockholms läns landsting och kommer att pågå under fem år. 
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Det är en preventionsstudie som involverar barn mellan sex och tio år på tolv skolor i länet 

varav hälften är kontrollskolor. Syftet är att få alla barn att röra på sig samt att deras kost 

utvärderas (2).  

 

Familjen är mycket viktig när det gäller att motivera obesa barn till att tidigt utveckla 

fördelaktiga träningsvanor (12,15). Föräldrarna måste öka sin egen aktivitetsnivå för att vara 

bra förebilder och bör välja aktiviteter som barnen kan vara delaktiga i (6). Detta är även 

viktigt för att få ett varaktigt resultat (14). Många föräldrar är inte medvetna om vilken 

nyckelroll de kan spela för att få sina barn att träna och bli mer aktiva. Att föra mat- och 

aktivitetsdagbok har visat sig vara en starkt motiverade kraft att fortsätta träna och äta på rätt 

sätt (12). 

 

Det är viktigt att betona att huvuddelen av vår veckoförbrukning av energi beror på fysisk 

aktivitet som inte har med schemalagd motion och idrott att göra. Fysisk aktivitet kan 

definieras som vardagliga aktiviteter till exempel att promenera eller cykla, använda trappor i 

stället för hissen, ha ett fysiskt krävande arbete eller leka. Detta står för den största delen av 

den totala energiförbrukningen. Det stora hälsoarbetet ligger i att försöka öka vår totala 

fysiska aktivitetsnivå, både i anslutning till arbetet och på fritiden (16). 

 

SYFTE 
Syftet med vår studie var att ta reda på obesa barns upplevelse av fysisk aktivitet.  

 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Vilka faktorer upplever barnen motiverande/hindrande för att de ska vilja träna? 

2. Hur upplever de den fysiska aktiviteten i skolan? 

3. Hur upplevs den fysiska aktiviteten och informationen i verksamheten för överviktiga 

barn? 

4. Hur ser deras fritid ut? 

 

METOD 
Informanter 
Fem barn i åldrarna 10 och 12 år med obesitas har rekryterats via en verksam sjukgymnast vid 

Rikscentrum för överviktiga barn i Huddinge. 
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Inklusionskriterier: Barnen skall vara inskrivna för sin obesitas vid Rikscentrum. De fem 

barnen (två flickor och tre pojkar) valdes slumpmässigt ut via deltagarlistor av sammanlagt 26 

barn. 

 

I Huddinge finns ett Rikscentrum för överviktiga barn som startade som ett projekt 1997 för 

att se om det fanns ett behov av utredning och behandling av fetma. Projektet startades under 

ledning av professor Claude Marcus. Det visade sig att behovet var stort och 1999 blev 

verksamheten permanent. Här tas barn och ungdomar upp till 16 år emot från 

Stockholmsområdet samt från hela Sverige via remiss. Arbetet på Rikscentrum sker i team 

med läkare, sjukgymnaster, dietister, psykologer, sjuksköterskor och hälsopedagoger. Teamet 

utreder orsaken till fetman, försöker få barnen att gå ner i vikt samt hjälper barnen och deras 

familjer till en mer hälsosam livsstil. Omkring 750 barn och ungdomar (6-18 år) är inskrivna 

vid Rikscentrum i Huddinge och nya remisser kommer in varje vecka. Väntetiden för 

utredning och behandling är lång, cirka två år (17) och barnen följs sedan under en 

femårsperiod (18). I Huddinge finns två bassänggrupper, en för barn mellan sju och tolv år 

och en för tonåringar.  För de äldre finns även möjlighet till dans och styrketräning. På 

sommaren anordnas ett läger för några av de inskrivna barnen. På lägret finns dietist, 

hälsopedagog, sjuksköterska, psykolog och sjukgymnast med. Barnen får lära sig att äta rätt, 

prova på olika fysiska aktiviteter som paddling, dans och karate samt lära sig om kroppens 

funktion och uppbyggnad (17). 

 

Procedur 
Kontakt togs med sjukgymnast vid Rikscentrum för överviktiga barn i Huddinge. Hon gjorde 

en muntlig förfrågan om deltagande i studien till barnen och föräldrarna. Ett brev skickades 

med information om vårt arbete till informanterna för godkännande. Intervjuerna utfördes vid 

Rikscentrum, de tog cirka 45 minuter och spelades in på kassett-band. Båda författarna 

medverkade aktivt vid samtliga intervjuer, barnen intervjuades en och en utan föräldrarnas 

medverkan. 

 

Vi har ställt frågor till barnen om deras fysiska aktivitet utifrån speciella frågeområden vilka 

berör barnens fysiska aktivitet på sjukgymnastiken, på fritiden och på skolgymnastiken samt 

motiverande faktorer för att röra på sig. 
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Intervjufrågorna konstruerades tillsammans med en verksam sjukgymnast i Huddinge som har 

erfarenheter av barnobesitas och fysisk aktivitet (bilaga 1). 

 

Analys av data 
Kvalitativa metoder kan användas för att beskriva mänskliga egenskaper som erfarenheter, 

upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder (19). Vi har strävat efter att få barnen 

att berätta så rikt och beskrivande som möjligt. Det är deras tankar och upplevelser vi 

analyserat och dessa kan inte generaliseras till andra obesa barn. Intervjuerna spelades in på 

band och skrevs sedan ut ordagrant till text. Vid bearbetning av textmaterialet utgick vi ifrån 

en beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys (20). En egen modifiering av denna 

innehållsanalys användes. Intervjumaterialet granskades därefter noggrant och orelevant 

information togs bort (t.ex. oklara och liktydiga svar). Till en början utformades flertalet 

kategorier av materialet vilka sedan komprimerades inom ramen för varje forskningsfråga 

med underrubriker. Handledaren verifierade kategorierna. Resultatet i varje kategori 

sammanfattades och meningsbärande citat valdes ut och redovisades för att förstärka och 

tydliggöra resultatet.  

 

Etiska aspekter 
Vi var medvetna om att detta ämne kunde väcka starka känslor hos barnen. Därför valde vi att 

rekrytera barn som är inskrivna vid Rikscentret och därmed redan medvetna om sin situation. 

Etikgruppen kontaktades för utlåtande. Vi valde att intervjua barn i åldrarna 10-12 år eftersom 

de i den åldern kan anses kapabla att svara på frågor och är medvetna om sin situation.  

 

Fullständig konfidentialitet garanterades genom att ingen av de intervjuade barnen skulle 

kunna identifieras via innehållet i studien. Personerna som deltog i studien samt deras 

föräldrar informerades dels av oss men även av sjukgymnasten i Huddinge om syftet med 

studien. 
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RESULTAT 
 
1. Motiverande/hindrande faktorer för att vilja träna 
 
1.1 Faktorer som gör det roligt att träna 

Alla barn som vi intervjuat tycker att det är viktigt att vara flera när de tränar, helst vill de 

träna tillsammans med kompisar. En nyttoeffekt av träningen som nämns är att de faktiskt går 

ner i vikt, eller att de märker att de blir starkare vilket upplevs som positivt. Barnen tycker det 

är viktigt att träningen varieras samt att alla får vara med och bestämma. Tävlingar/matcher 

motiverar till att kämpa vilket barnen tycker är kul. 

 

“Det viktigaste är att man vill träna inte för att man måste.” 

 

 “Jag har ju märkt på min kondition att jag springer mycket snabbare och alltihopa. Förut 

kallade ju alla mig för tjockis och alltihopa, men nu har jag inte hört ett ljud av dem.” 

 

”Jag vart mycket starkare i armarna och benen såhär, jag kunde ju, förut kunde jag knappt 

sparka fotbollen något långt alls, men nu kan jag sparka över tio meter.” 

 

”Men vid matcherna, då tar man det mer på allvar och det är ju då man kämpar allt va man 

kan.” 

 

1.2 Faktorer som gör det tråkigt att träna 

Barnen tycker det blir tråkigt att träna om de inte får tid till annat, om de haft en jobbig 

skoldag och mycket läxor. Någon tycker att det ibland kan bli för mycket lek och för lite 

träning och de tycker det blir tråkigt att göra samma saker hela tiden. Om andra barn i deras 

omgivning är elaka blir det inte roligt att träna. 

 

 ”… Och så slutar jag så sent på vissa dagar typ klockan fyra och då är det jobbigt att gå 

nånstans och på helgerna vill jag inte gå nånstans, eller då vill jag typ va med kompisar inte typ 

gå och träna eller nåt.” 

 

”Jo men om jag kommer till ett nytt lag och vi typ kör en match och man missar, då vill ju inte 

man att alla ska typ bli sura, och då e det inget kul att träna heller.” 
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”Nä men så började man skolan och jag bytte skola för alla andra kompisar som var där och 

då kom man typ ifrån dom lite och då var det inte så jättekul å va på fotbollen” 

 

1.3 Betydelsen av mål 

Barnen pratar främst om viktrelaterade mål. Att få belöningar i form av saker upplevs som 

motiverande för en del medan någon tycker det är viktigast med beröm. Någon tyckte att det 

är viktigt med egna mål, fast de behöver inte alltid vara realistiska. 

 

”… Om man är ensam så tror man på det. Då lyckas man. Man ska inte tänka negativt man 

ska tänka positivt.” 

 

“… Det tycker jag är jättekul, då känner man så här att nu, nu måste jag gå ner för jag måste 

ha de där pengarna.” 

 

“Man kanske bara säger bra, vad duktig du är som har gjort så istället för att för att säga; 

ahh om du går ner 4 kilo så får du 2 godispåsar eller 1000 kr eller något sånt.” 

 

1.4 Familjens roll/betydelse 

Graden av delaktighet hos föräldrarna har betydelse för barnens fysiska aktivitetsnivå. Barnen 

tycker att det viktigt att föräldrarna ställer upp för dem och stöttar dem. Några berättar att de 

utövar samma sport som deras föräldrar tidigare varit aktiva inom, eller att de börjat med 

idrotter som föräldrarna föreslagit. 

 

”… så om nån förälder kanske säger: Ja ja okej ät mindre då, då blir man arg. Om föräldern 

säger, ok, vad tycker du att vi ska göra och så, då blir man ju glad då får man hjälp.”  

 

”… Typ om man.. om ens föräldrar tar med en och typ går och simmar då vill man ju hellre 

gå och göra de än om man sitter, eller ja alltså va hemma och sitta och spela dator” 

 

”Jag menar mina föräldrar ställer upp här, komma hit ta mig hela vägen hit, hjälpa mig med 

det…” 

 

”… det är värre för mina föräldrar, de säger att du måste hjälpa mig att gå ner i vikt. //  



 11 
 

Jag försöker ju men jag säger ju bara pappa nu tar du bara en portion, inte två. 

// … ibland ser han lite sur ut men...” 

 

2. Barnens fysiska aktivitet i skolan 
 

 2.1 Vad barnen gör på skolidrotten 

Barnen berättar i intervjuerna att de brukar hålla på med olika bollsporter, stafetter och 

hinderbanor på skolidrotten. Ibland har de olika alternativ att välja mellan och det tycker de är 

bra. De får ofta komma med önskemål om innehållet på idrottslektionen och det som de flesta 

eleverna röstar på utses. Barnen har skolidrott en till två gånger i veckan och de flesta vill ha 

fler gånger i veckan. Barnen säger att de alltid deltar i skolidrotten. 

 

”På somrarna är vi mest ute och eller då är vi ute och spelar fotboll eller basket eller 

brännboll och springer och sånt. Och sen på vintrarna så är vi väl inne och gör lite allt 

möjligt, stafetter eller hinderbanor. / / Ja, jag tycker att det är jätteroligt” 

 

”Typ, eleverna brukar faktiskt få välja, komma med egna förslag om vad vi vill ha till 

uppvärmning. Ja det brukar funka typ sju gånger av tio. Men ibland tycker läraren att vi har 

gjort det för många gånger.” 

 

”… Det tycker många i min klass också, att vi skulle ha mer gympa. / / Ja, jag tycker också 

det, jag tycker liksom, bara sitta inne på lektioner liksom, jag tycker det blir roligare att ha 

gympa.” 

 
Samtliga intervjuade barn tycker att det är roligt med skolidrott. De tycker att det är viktigt att 

ha en bra idrottslärare. Förutom att de skulle vilja ha fler idrottslektioner skulle de vilja ha 

mer bollsporter och aerobic.  

 

”Nää, alla är med, alltid, för att vi känner varandra, då är det roligare om man känner alla. 

Vi i klassen känner varandra väldigt bra, vi är liksom en stor grupp och alla tycker om 

varandra. Det är nästan inga bråk och sånt dära. Då är det kul också.” 

 

”… Om man lägger till lite aerobic lite, om man så här hyr in någon som kan boxning, eller så 

här.” 
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”Han (idrottsläraren) är snäll och han tycker att alla är jätteduktiga, och han tycker att alla 

gör sitt bästa och då blir han liksom glad och vi… och då blir han snäll på det sättet också” 

 

2.2 Vad barnen gör på rasterna 
Nästan alla de intervjuade barnen säger att de måste vara ute på rasterna om det inte är dåligt 

väder medan någon säger att de får vara inne och att de då sitter i en cafeteria. På rasterna 

brukar barnen leka, utöva bollsporter eller gå runt skolan med kompisar. Några av barnen 

berättar att de har en liten skolgård där det inte finns möjlighet till några aktiviteter vilket de 

tycker är tråkigt. Önskemål de har är att det skulle finnas tillgång till bollar och andra redskap 

samt fler klätterställningar.  

 

”Nej vi måste vara ute. På vintern eller om det spöregnar ute då måste vi, då får vi vara 

inne” 

 

”Vi får vara inne. Det finns en cafeteria där. Så man får sitta där på rasterna.” 

 

”…det finns ingen skolgård. Ingen stor skolgård, det är som ett företag. Det är i mitten av ett 

företagområde” 

 

2.3 Hur det kan bli bättre 

Barnen skulle vilja att skolan ger mer information till eleverna. Fler idrottspass är ett önskemål 

samt att vara ute mer. En teori fanns om att mobbade barn rör sig mindre p.g.a. att de inte har 

några kompisar och sitter då inne i stället. 

 

“Ja, skolan skulle väl kunna typ berätta lite, ha någon lektion där man berättar om hur 

kroppen ska va och sen hur det är, hur det är och sen så kanske man kan skicka någon tjej 

eller kille som kan prata om det och visa hur det är härifrån Huddinge kanske eller någon 

annan hur det är och hur vi gör vi som är överviktiga och sen så kanske de tycker att det 

verkar roligt och sen så kanske de kommer hit och prövar.” 

 

”Mmm ja man rör sig mindre om man blir typ mobbad än om man.. så jag tror att de flesta 

som inte rör sig så jätte mycket är rätt mobbade… i skolan. Så om nån vill gå ut så sitter de 

hemma vid datorn eller kollar på tv.” 
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3. Verksamheten för överviktiga barn 
 
3.1 Aktiviteter 

De barn vi intervjuade berättade att de tränar i bassäng i Huddinge och att det finns 

styrketräning för de över 16 år. De får även information om kost och träning samt väger sig 

och gör olika tester. 

 

”Vi brukar lära oss att äta rätt och så där och typ vara på bassängträning, ta en massa tester. 

Prata, prata med typ såna som Gunilla om den här övningen och sånt, se att man väger sig // 

hur man är, BMI  och de och om sjukdomar. ” 

 

”Att vara fet det är inget fel, det är sjukdomarna som är det viktigaste.” 

 

”Typ röra oss och sen avsluta med nån bollsport  // Ja och sen simmar vi runt och typ har nån 

vattengymnastik.” 

 

De barn som varit på sommarläger som anordnas sa att det var roligt och lärorikt. De tyckte 

att det var roligt att få prova på olika sporter och att få lära känna nya vänner. 

 

” Jag tyckte det var kul, få träffa nya kompisar och så, lära känna nya ledare och lära sig 

mycket om kroppen och laga mat o.s.v. ” 

 

” Vi fick lära oss hur vi skulle äta och hur en portion skulle se ut och vad man kunde göra 

dagligen som vad man skulle göra för att gå ner i vikt och så träna och…” 

 

” … varje vi hade sån här morgongympa och då fick vi ha typ boxercise eller kickboxing och 

sen så fick man paddla och bada och bollsporter och sånt /… / Det var jättekul ” 
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3.2 Positiva faktorer 

Barnen tycker att det är roligt att röra sig i bassängen och att träna tillsammans med andra. De 

tycker att det blir lättare att röra sig i vattnet och orkar på så sätt mer. Att väga sig och se 

resultat tycker någon är ”spännande”. De tror att det skulle vara svårt att klara av att gå ner i 

vikt själva om de inte hade kommit till Huddinge.  

 

” Nej, jag tycker allt e kul. Jag gör inte så mycket det är ju bara bassängträning. Det är kul 

att leka i vattnet och bada med andra, det är liksom en rolig träning. / / Det är skönare att 

vara i vatten än på land / /… Jag tycker det bara, man är inte lika tung i vattnet, man är lättare 

och då är det lättare att träna också / / Ja jag orkar mer i alla fall ” 

 

” Det är roligt för man lär sig alltid saker varje gång man kommer hit, det är i och för sig 

roligt att träffa kompisar ” 

 

” Jo men det är roligare att träna med andra personer än att vara ensam.” 

 

3.3 Hur det kan bli bättre 

I intervjuerna berättade barnen att de tycker att det är jobbigt att behöva åka långt för att 

komma till träningen. De flesta tycker att det är tråkigt att träningen inte håller på längre än 

30-45 min. Nästan alla barn vi intervjuade tyckte att det var bra att träna i bassängen. Någon 

ville ha gympa på land samt springa mer och någon ville även vara utomhus och träna/leka.  

 

”Och så är det, det är för korta tider. Låt oss säga jag kommer hit och träningen börjar 

klockan sex och den varar ca 30 min träning. Ingenting nästan. Det är så tråkigt att det är för 

korta pass.” 

 

”Att man får göra typ ett litet tag, kanske en kvart vad man, så här inte så att läraren säger 

nu ska ni göra det, att man typ lite fritt. Fast inte precis så att man håller på och skvätter på 

varandra utan typ att man får göra lite vad man själv vill. / / Jag skulle typ göra nåt så här va 

ner med bollen eller nåt sånt i vattnet.” 

 

”Byta saker varje vecka. Ja byta grejer, att man inte ska göra samma sak hela tiden.” 
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”… Jag tycker om att springa, och i vattnet så står vi mest bara stilla och håller på med 

rörelser, då springer man ju inte så mycket i vattnet, jag tycker att det är roligare att 

springa.” 

 

4. Hur barnens fritid ser ut 
 
4.1 Aktiviteter 

På fritiden tränar barnen olika bollsporter som t.ex. badminton och handboll minst en gång i 

veckan. Även simning och cykling är vanliga aktiviteter. Nästan alla utövar någon fysisk 

aktivitet regelbundet på fritiden. När föräldrarna har tid promenerar barnen gärna tillsammans 

med dem. Några andra intressen är ridning, teater, sjunga i kör, umgås med kompisar och 

datorer. På datorn spelar de spel, ritar, skriver eller surfar på Internet. De sitter framför datorn 

några dagar i veckan tre till fyra timmar per tillfälle. Under loven tillbringas ännu mer tid 

framför datorn.  

 
4.2 Vad idrottsorganisationer och föreningar kan göra för att öka barnens aktivitetsnivå 

Barnen föreslår att idrottsorganisationer och föreningar skall ha en aktivt uppsökande 

verksamhet för att främja aktiviteten hos överviktiga barn. De tycker att föreningar kan gå ut 

med information om olika aktiviteter som de sen kan prova på. 

 

”Att man typ ska prova på olika grejer. Då hittar man säkert någonting än att sitta hemma och 

säga att man inte vill göra någonting. Man kan gå ut och typ prova på någon sport. Om inte den 

här är rolig så kan man prova på någon annan tills man hittar sin egen sport. Det finns ju typ så 

här annonser och grejer på ja typ som man kan gå till olika ställen och prova på grejer.” 

 

”Om de säger något som de skulle vilja göra någon gång sånt där då får man ju vad heter det 

påverka dem om de säger så här… simskola så man lär sig simma fjärilsim och sånt där. Då 

kanske de blir påverkade och frågar sina föräldrar om de kan börja och sånt där.” 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra en intervjustudie eftersom vi anser att det är viktigt att ta del av obesa 

barns egna tankar och upplevelser av fysisk aktivitet.  

 
Vi var medvetna om att det finns vissa svårigheter med att intervjua barn. Det är inte endast 

frågorna, deras formulering och uppföljningen av barnens svar som är av betydelse, även den 

kontakt man kan skapa med barnet är viktig. Utan barnets vilja att samarbeta får man inte veta 

någonting (21). För att få bästa möjliga förutsättningar för intervjuerna valde vi att utföra 

dessa på Rikscentret för överviktiga barn i Huddinge. Vi valde en lugn miljö för att barnen 

skulle känna sig trygga, kunna koncentrera sig och inte tappa intresset. Kontakten med barnen 

underlättades genom att deras sjukgymnast redan före intervjuerna berättade för barnen vad 

som skulle ske. Vid första kontakten med barnen berättade vi varför vi valt ut just dem för att 

de skulle känna hur viktiga de är för studien. För att skapa en bra samtalsdiskussion berättade 

vi för barnen vad samtalen skulle handla om och syftet med studien. Genom intervjuerna 

lyssnade vi aktivt till vad barnen sa samt nickade, hummade o.s.v. för att visa vårt intresse för 

barnet och det som barnet berättade. Att det var första gången vi träffade barnen kan ha 

påverkat deras svar och öppenhet eftersom de inte pratat med oss förut. Även barnens olika 

mognadsnivå påverkade hur omfattande och uttrycksfulla svaren blev. Att vi var två 

intervjuare under samtliga intervjutillfällen kan ha bidragit till att barnet kände sig mer utsatt 

än om det hade varit en intervjuare. En viktig aspekt var dock att vi kunde komplettera 

varandra med följdfrågor vilket gav intervjuerna ett större djup.  

 

Det faktum att vi bara intervjuade fem barn gör att det är just dessa barns tankar och 

upplevelser av fysisk aktivitet som tydliggjorts. Resultatet går inte att generalisera till andra 

obesa barn. Av etiska skäl valde vi barn som redan var inskrivna vid Rikscentrum i Huddinge 

och därmed väl medvetna och informerade om sin situation. Det skulle därför vara intressant 

att jämföra vårt resultat med en studie av barn som inte blivit utredda och fått behandling för 

sin obesitas. Eventuella könsskillnader i resultatet har inte studerats. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visade att de intervjuade barnen har en positiv syn på fysisk aktivitet, 

de berättade att de har en aktiv fritid då de tränar regelbundet. Barnen tycker det är roligt att 

träna förutsatt att det inte blir tvingade. De tycker att det blir roligare att träna tillsammans 

med andra barn, när de får vara med och bestämma samt när de ser resultat av träningen. De 

anser att det är viktigt att föräldrarna är engagerade och stöttar dem i deras fysiska aktivitet 

och viktnedgång,. Barnen tycker att det behövs mer information om kroppen, träning och 

övervikt i skolan. De flesta barnen vill ha fler idrottslektioner per vecka.  

 

En viktig faktor som tydligt visade sig i våra resultat är att det blir roligare att träna 

tillsammans med andra. Det skall inte vara ett tvång att träna, barnen tränar när det är roligt 

och om de själva vill. Liknande resultat framkommer i en studie där de visar att det visade sig 

att det viktigaste för att få obesa barn röra på sig är att aktiviteterna är roliga. Därför är det 

viktigt att barnen i början får välja den aktivitet de tycker är rolig för att komma igång och få 

självförtroende även om den inte är det bästa alternativet för viktnedgång (11). Resultaten i 

vår studie visade också att barnen tycker det är viktigt att de ser resultat av träningen t.ex. 

genom viktminskning men även genom att det blir lättare att röra på sig och att de blir 

starkare. Dessa resultat stöds i en studie där man sett att barn som ser personliga vinster med 

träningen blir mer motiverade (12).  

 

Informanterna tycker att det är viktigt med mål och positivt med belöning. Belöningen 

behöver dock inte vara i form av pengar eller saker utan det kan ibland räcka med beröm. En 

studie tyder på att obesa barn behöver lära sig att sätta egna mål som bör vara realistiska och 

anpassade för dem. Obesa barn bör lära sig att inte jämföra sig själva med andra barn som 

kanske är duktigare eller på en annan nivå (12). I våra resultat framkom att ett av barnen inte 

tyckte att det viktigaste var att målen är realistiska utan det viktigaste är att själv tro på målen 

och att ha en positiv inställning. Eftersom många obesa barn och ungdomar har en genetiskt 

styrd benägenhet för övervikt är det orealistiskt att ha målsättningen att helt normalisera 

vikten. De behöver istället lära sig att leva med sitt funktionshinder, förhindra ytterligare 

viktökning och minimera risken för framtida komplikationer såväl fysiska, psykologiska som 

sociala (9). 

 



 18 
 

Informanterna tycker det är viktigt att föräldrarna engagerar sig genom att hjälpa dem i deras 

viktnedgång t.ex. med kosthållning och att skjutsa dem till och från träningar. Detta bekräftas 

i en studie från 2003 som visade att föräldrar påverkar sina barns fysiska aktivitetsnivå både 

direkt och indirekt. Föräldrars uppmuntran visade sig vara en signifikant prediktor för barns 

fysiska aktivitet (15). Föräldrar till obesa barn borde därför öka sin aktivitetsnivå för att på så 

sätt vara bra förebilder. Det är också fördelaktigt om de väljer aktiviteter som barnen kan 

delta i (6). För ett positivt långtidsresultat krävs att minst en av föräldrarna är delaktig i 

barnens viktminskningsprocess (5). 

 

Barnen tycker att det behövs mer information om kroppen, träning och övervikt i skolan. Det 

bästa sättet att komma tillrätta med barnobesitas har visat sig vara genom prevention (22). 

Skolan står för en utmärkt möjlighet till preventivt arbete och behandling av obesitas. Den 

erbjuder en kontinuerlig och regelbunden kontakt med barnen vilket möjliggör undervisning i 

näringslära samt befrämjande av en hög aktivitetsnivå. I dag finns få effektiva program i det 

preventiva arbetet för obesitas (23). Ett projekt som påbörjade hösten 2001 är Stopp-studien 

som är ett samarbete mellan Rikscentrum för barn med svår övervikt och Stockholms läns 

landsting. Syftet med studien är att få alla barn att röra på sig (2). Om projektet ger positiva 

resultat hoppas vi att fler skolor och landsting tar del av detta och fortsätter arbetet för att 

hjälpa överviktiga barn. 

 

Vi tycker i likhet med en enkätstudie av Malmberg et al. att ett nära samarbete mellan 

sjukgymnast och idrottslärare kan hjälpa elever med sjukdomar eller fysiska besvär genom en 

anpassning av idrotts- och hälsolektionerna (7). Obesa barn bör inte tvingas till den allmänna 

skolidrotten om de har svårigheter utan bör då hellre erbjudas särskild träning (9). Trender 

visar att barns fysiska aktivitetsnivå har sjunkit under de senaste decennierna. Tidigt insatta 

åtgärder hos barn och ungdomar kan eventuellt öka den fysiska aktivitetsnivån och därmed 

vända den negativa trenden (7). Vi delar informanternas uppfattning om att det behövs mer 

information om kroppen, sjukdomar och träning i skolan. Det behövs fler sjukgymnaster i 

skolverksamheten. Där skulle de kunna ha en viktig funktion genom att arbeta preventivt med 

att ge information, utforma träningsprogram etc. Sjukgymnasten och idrottsläraren kan 

tillsammans tidigt fånga upp och hjälpa barn i riskzonen, så att de inte utvecklar obesitas. 

Även ett samarbete med skolsköterska och skolmåltidspersonal tror vi kan ge positiva resultat. 
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Barnen berättar att de tycker skolidrotten är rolig, de deltar alltid och de vill ha fler 

idrottslektioner i veckan. Ämnet idrott och hälsa ges lite utrymme i skolan, vanligtvis en till 

två tillfällen i veckan. För barn som utvecklat obesitas och redan har en låg aktivitetsnivå 

innebär färre idrottslektioner en markant minskning av deras fysiska aktivitetsnivå (7). Att dra 

ner på antalet idrottstimmar i skolan tycker vi ger en helt felaktig syn på hur viktig fysisk 

aktivitet är för hälsan. 

 

Barnen i denna studie tycks vara aktiva på fritiden eftersom de utövar olika bollsporter och 

andra aktiviteter regelbundet. De tillbringar dock många timmar framför dator och tv. Det är 

känt att det finns ett samband mellan fetma och antal timmar framför tv:n (11). Det bästa 

sättet att få barn att röra sig mer är att hindra dem från att titta på tv och sitta vid datorn (22,8). 

I en studie där överviktiga barns aktivitetsnivå undersökts genom att använda en stegmätare 

visade resultaten att överviktiga barn inte är mer inaktiva än normalviktiga (8), vilket också 

stämmer med vår studier. Däremot visar en litteraturstudie där aktivitetsnivån hos överviktiga 

barn granskats mer oklara svar om de verkligen rör sig mindre än normalviktiga barn (11). 

 

Fysisk aktivitet kan få positiva psykologiska effekter om den utförs på rätt sätt, utan tvång och 

med vaksamhet mot mobbningstendenser (9). Detta är en viktig aspekt som även framkom i 

våra resultat då barnen nämnde att det inte är roligt att träna om omgivningen har negativa 

attityder. De tror även att mobbade barn blir mer inaktiva p.g.a. att de inte har några kompisar. 

Vi valde medvetet att inte ställa frågor om mobbning eftersom detta kan vara känsligt. Trots 

detta tog några av barnen självmant upp ämnet. Detta är viktig information som skulle kunna 

studeras närmare eftersom det finns samband mellan psykologiska respektive sociala faktorer 

och övervikt. Troligtvis finns en växelverkan som förklaring till detta. En studie visar att 

redan små barn har starkt negativa attityder till överviktiga barn. Ett viktigt inslag i 

behandlingen av obesitas måste vara att lära barn och ungdomar att möta omgivningens 

negativa attityder och ändå acceptera sin kropp och det funktionshinder övervikt innebär i 

samhället (9). En lika viktig uppgift är att försöka påverka omgivningens attityder genom 

information i skolan om t.ex. att alla har olika förutsättningar för hur mycket vi kan äta utan 

att gå upp i vikt (17). 

 

På Rikscentrum för överviktiga barn i Huddinge tränar barnen i bassäng, får information om 

kost och träning samt kontrollerar sin vikt och kondition vilket de tycker är roligt. De tror att 

det skulle vara svårt att klara att gå ner i vikt på egen hand. Forskning har visat att obesa barn 
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kan ha en tendens att bli mer stillasittande. Det är då viktigt att öka deras aktivitetsnivå i 

kombination med förbättrade matvanor samt beteendeterapi. Aktiviteter i bassäng är ofta mer 

lämpade för obesa jämfört med aktiviteter på land p.g.a. att de rör sig lättare i vattnet samt att 

de inte behöver exponera kroppen vilket kan vara psykologiskt påfrestande (22). Positiva 

fördelar med gruppbehandlingar är att barnen får umgås med andra i liknande situation, känna 

samhörighet och ge varandra stöd (12).  

 

Det senaste decenniets kraftiga ökning av obesitas kan inte endast härledas till vårt arv och 

miljöfaktorer utan är till stor del beroende av vår nya livsstil (1). Utbudet av läsk, 

hamburgare, godis och annan fast-food är i dag vardagsmat bland ungdomar. Reklamutbudet 

och de generösa öppettiderna på ställen som McDonalds och 7eleven har en bidragande orsak 

till det nya levnadsmönstret (2) samtidigt som barnen har ett allt mer stillasittande liv (1). Vi 

tror att tidsbristen i dagens stressade samhälle gör att det blir lätt att välja snabbmat och att 

vardagsmotion prioriteras bort. Vi kan inte förändra ett helt samhälle därför måste fokus riktas 

på att ge information för att skapa kunskap om fördelarna med motion och kost ur ett 

hälsoperspektiv. Det är svårt att bota fetma därför måste insatserna inriktas på förebyggande 

åtgärder. För att komma tillrätta med obesitas krävs ett samarbete och prioriteringar av många 

olika verksamheter så som skolan, barnomsorg, idrottsföreningar m.fl. Ett led i detta skulle 

kunna vara att starta ett projekt i Norrbotten liknande Rikscentret i Huddinge för att utreda om 

behovet av en mottagning för obesitas finns vilket vi tror att det gör. Vår vision är att det 

skulle finnas en enhet för denna patientgrupp inom varje primärvårdscentral. 

 

KONKLUSION 
Resultatet i denna studie visar att de intervjuade barnen har en positiv syn på fysisk aktivitet. 

Att träna och röra på sig får inte vara ett tvång, barnen tränar för att de tycker att det är roligt 

och för att de själva vill. Att ha en målsättning och framförallt att se resultat upplever barnen 

viktigt. Belöningen behöver inte bara bestå av materiella ting, även beröm uppskattas. Att 

föräldrarna aktivt medverkar och stödjer sina barn i deras träning och viktnedgång tycker 

barnen är viktigt för att de skall nå resultat. Barnen anser att skolan skulle kunna hjälpa till 

genom att ge mer information om kroppen och hälsa i kombination med fler idrottslektioner. 

De tycker att Rikscentret i Huddinge har en viktig funktion och att de skulle ha varit svårt att 

klara av att gå ner i vikt på egen hand. Som sjukgymnast är det viktigt att vi tar det växande 

problemet med övervikt och obesitas på allvar. Genom att undersöka obesa barns uppfattning 
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om fysisk aktivitet har vi fått ta del av några synpunkter som barnen själva tycker är viktiga. 

Dessa åsikter och tankar är betydelsefulla att ta med i det fortsatta arbetet med barnobesitas.   
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 
 
Sommarläger: 

Har du vart på något sommarläger någon gång? 

Vad tyckte du om det? 

 

Sjukgymnastiken i Huddinge: 

1. Hur länge har du tränat här i Huddinge? 

2. Berätta hur det är att träna här på sjukgymnastiken. 

3. Vad brukar ni göra? 

4. Vad tycker du är roligt och vad är mindre roligt av det ni brukar göra här? Varför? 

5. Är det många som tränar här? Vad tycker du om det? 

 

Fritid: 

1. Höll du på med någon aktivitet/tränade du något innan du kom hit till Huddinge? I så fall       

hur ofta? 

2. Hur kommer det sig att du valde det? 

3. Vad skulle kunna få dig att börja träna? Eller träna mer? 

4. Vad brukar du göra på din fritid? 

5. Vilka är dina intressen? 

6. Brukar ni i er familj ägna er åt någon fysisk aktivitet? Berätta.. 

7. Vad tycker du är roligast, att träna ensam eller med andra? Varför det? 

8. Är det roligare att träna på sjukgymnastiken eller hemma på fritiden? Varför, berätta! 

 

Skolan: 

1. Vad får ni göra på skolidrotten, berätta! 

2. Hur ofta har ni skolidrott? 

3. Vad tycker du om skolidrotten? Finns det nåt som är roligare eller tråkigare än nåt annat? 

Hur kommer det sig att du tycker så? 

4. Hur kan man göra skolidrotten roligare?
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5. Hur tar du dig till skolan? 

6. Vad gör ni på rasterna? 

7. Hur ser skolgården ut? 

8. Något som skulle kunna förbättras? 

 

Motiverande faktorer: 

1. Vad tycker du är viktigast för att du skall vilja träna och tycka att det är roligt? 

2. Om du fick bestämma själv vad skulle du då vilja träna/göra, på fritiden? Här på 

sjukgymnastiken? 

3. Finns det något som ibland gör det tråkigt med träning/att röra på sig? 

4. Har du själv funderat på vad som skulle kunna få dig att röra på dig mer, egna idéer? 

5. Hur tror du att man skulle kunna överviktiga barn att röra på sig mer? Skolan? Familjen? 

idrottsföreningar etc.? 

 

Mål: 

1. Har du några mål med din träning? 

2. Vad tycker du om det? 

 

 

 



 27 
 

Bilaga 2     2003-06-02 
 
 
Information till föräldrar och barn angående studie om fysisk aktivitet 
för barn med obesitas. 
 
Vi är två sjukgymnaststuderande som under vår sista termin kommer att göra ett 
fördjupningsarbete gällande barn med obesitas. 
 
Under de senaste årtiondena har fetma, obesitas hos barn och vuxna ökat i rask takt, särskilt i 
västvärlden. Träning och fysisk aktivitet har en viktig roll i arbetet med behandling för barn 
med obesitas, speciellt i kombination med kostråd och beteendeterapi. Fysisk aktivitet leder 
även till ökat välbefinnande. Träningen ska vara rolig och anpassad för varje enskilt barns 
intresse. Den stora utmaningen i arbetet är att kunna motivera barnen och få fram en 
livsstilsförändring. 
 
Anledningen till att vi valt att göra denna studie är att vi tycker att det är mycket viktigt att få 
reda på vad barnen själva tycker är roligt med träning/fysisk aktivitet. Att få ta del av barnens 
upplevelse av fysisk aktivitet är en hörnsten i arbetet med att utveckla det sjukgymnastiska 
arbetet för barn med obesitas. 
 
Deltagandet är frivilligt och barnet kan när som helst och utan att ange skäl avbryta sin 
medverkan. Detta kommer inte att påverka andra kontakter som Ni har med kliniken.  
Vi kommer att genomföra en intervju med barnet vi ett tillfälle på ca en timme. 
Frågeområdena kommer i stort att innefatta träningen på sjukgymnastiken, på skolidrotten, på 
fritiden samt vad barnen tycker är roligt/mindre roligt med fysisk aktivitet/träning. 
 
Intervjun kommer att spelas in på kassettband vilka sedan kommer att skrivas ut på dokument 
och bearbetas. Efteråt kommer banden att förstöras. All information kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
Slutrapporten kommer att finnas tillgänglig på webben januari 2004, www.hv.luth.se under 
länken examensarbete höstterminen 2003. 
 
Vid frågor kan Ni nå oss via e-mail eller telefon. Om ni vill medverka i vårt examensarbete 
skulle vi vilja att ni kontaktar sjukgymnasten Gunilla Berndtsson via e-mail eller telefon för 
att boka tid för intervjun. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Emma Pettersson   Sofia Bergman 
Sjukgymnaststuderande   Sjukgymnaststuderande 
emmaschwarz@hotmail.com  fia0201@hotmail.com 
Tel: 070-28 66 530   Tel. 073-06 07 006 
Landstingsvägen 3A, 1:3   Mellanvägen 11 
961 76 BODEN   952 34 KALIX 
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Handledare:    Gunilla Berndtsson 
Agneta Larsson   Leg. Sjukgymnast 
Universitetsadjunkt   gunilla.berndtsson@hs.se 
Institutionen för Hälsovetenskap  Tel: 08-585 821 41 
Luleå Tekniska Universitet  Adress: 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
FÖRFRÅGAN OM MEDVERKAN I FORSKNINGSPROJEKT/EXAMENSARBETE 

 
Svarstalong 
 
Jag accepterar att kontakt tas med barnet för eventuellt deltagande i examensarbete 
 
 
Namn:……………………………………………………………………………… 
 
Adress:……………………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer:……………………………………………………………………. 
 
 
Medtag denna svarstalong vid intervjutillfället. 
 
Tel.nr till Gunilla Berndtsson: 08-585 821 41 
 

 


