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Abstract 
 
 
My aim with this report is to investigate how the preschool can work with health issues 

among children like taking care of your own body and to prevent overweight. The method 

used was qualitative interview with two boys, three girls, one school nurse and two teachers 

were interviewed. The adults were asked questions about overweight among children and the 

children were asked questions about what activities they chose and about their food habits. 

Their breakfast habits were quite uniform with yoghurt, cereal, sandwich and porridge. Their 

activities during the breaks were playing bandy and football, running around a hill with 

friends and playing with toy animals or other toy figures. The adults thought that low-calorie 

products should be abolished because these products are not good for the body. The habit of 

eating all the time has to end as well as the constant “snuggling” during the weekends. My 

conclusions are that the children had healthy food habits with consumption of sweets only 

during the weekends; however, their physical activity seemed not so high. The worst food in 

the struggle against overweight is semi-manufactured products like pizza, kebab, hamburger 

and french-fries. 
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Sammanfattning 
 

Mitt syfte med denna rapport är att undersöka hur man inom förskolan arbetar för att få 

barnen att värna om sin kropp och hälsa på ett bra sätt, samt att se hur man kan förebygga 

uppkomsten av övervikt hos barnen. Metoden som användes i detta arbete var kvalitativa 

intervjuer med fem barn, två pojkar och tre flickor samt 1 sjuksköterska och 2 pedagoger. 

Frågorna som ställdes till de vuxna handlade om barns övervikt medan barnen fick frågor om 

deras val av aktiviteter och deras matvanor. Barnens frukostvanor var ganska enhetliga med 

yoghurt, flingor, smörgås och gröt. Deras aktiviteter på rasterna var bandy, fotboll, springa 

runt på berget med kompisar och några lekte med djur eller olika sorts figurer. De vuxna 

tyckte att lightprodukter borde slopas helt och hållet för dessa produkter är inte bra för 

kroppen. Småätandet måste bort och att ”mysa” jämt och ständigt är inte heller bra för barns 

övervikt. I min slutsats kom jag fram till att barnen hade bra matvanor och åt bara godis 

under helgerna men deras fysiska aktivitet verkade inte vara så stor. Det som är värst i 

kampen mot övervikt är halvfabrikaten så som pizza, kebab, hamburgare och pommes frites. 

 
 
Nyckelord: aktiviteter, hälsa, matvanor, övervikt 
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1. Inledning 
 
Människokroppen är ett intressant ämne som barnen fascineras av och de har många viktiga 

frågor och funderingar kring kroppen. Det är väldigt betydelsefullt att barnen får kunskaper 

om den egna kroppen och det finns mycket att lära. Barns övervikt och hälsa/ohälsa har det 

kommit att bli allt mer skriverier om och detta är ett växande problem i många länder, inte 

bara i Sverige (Anderson & Butcher, 2006; Larson & Story, 2007). Den vanligaste metoden 

för att bedöma om en individ har övervikt, är att beräkna BMI= Body Mass Index. Detta 

beräknas genom att dividera kroppsvikten med den kvadrerande kroppslängden. Den anses 

vara relativt tillförlitlig men kan ge missvisande resultat ibland, eftersom den inte kan skilja 

mellan fett- och muskelmassa (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). Finns det något samband 

mellan för mycket tv- och dataspelande så väl som för, för lite aktiviteter och många barns 

dåliga matvanor? Vad kan vi göra för att motverka barns övervikt och få deras hälsa att 

förbättras? I en Nya-Zeeländsk studie har det framkommit att övervikt och för mycket tv- 

tittande hänger ihop, det är avsevärt lättar att dra på sig övervikt om man tittar på tv-n fem 

timmar om dagen än om man tittar en timme (Roos, 2005). Detta är ett tänkvärt ämne med 

stort fokus i medierna just nu och för min egen del har det alltid funnits ett stort intresse om 

kroppens olika funktioner. 

 

Enligt läroplanen lpfö 98 (1998) står det att läsa att strävansmålen för barnen ska vara att 

utveckla ”sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om 

sin hälsa och sitt välbefinnande”.  

 

I och med att förskoleklassen hör till skolan, lyder den under skolhälsovården som måste 

finnas på varje skola. Den säger att syftena är att följa barnens utveckling, behålla och 

förbättra deras mentala och kroppsliga hälsa och arbeta för sundare levnadsvanor hos barnen 

(Utbildningsdepartementet, 1985). 

 

Efter vad Prima Vi (2007) säger, kommer normalt barnen under förskoleåldern att bli allt mer 

smala och för att som 6-åringar vara väldigt spinkiga, sedan vänder vikten uppåt igen. De 

barn som inte är smala i 6-årsåldern är i praktiken redan överviktiga. Barn som blir tjockare i 

3-4 årsålder kommer med all sannolikhet att bli överviktiga som vuxna mer än om barnen 

lägger på sig först i 6-7 årsålder. Men små barn ska aldrig banta, de ska få äta hur mycket de 

vill. För före 3- årsålder äter bara barnet den mat som de behöver, de överäter aldrig i denna 
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ålder. Tv-och dataspelen har blivit mer uppmärksammade på grund av barnens flitiga 

användande av dessa. Men dataspelen är inte riktigt så farligt som vanligt tv-tittande, för när 

barnen spelar data eller tv spel, krävs det både koncentration och ansträngning som gör att du 

förbrukar kalorier. Men enligt en artikel av Vandewater m.fl. (2004), har det framkommit 

motsatt resultat, att vanligt tv- tittande inte orsaker barns övervikt men det gör dataspelandet 

och detta gällde barn under 8 år. 

 

En överläkare i Skåne som också är chef för barnöverviktsenheten, Carl-Erik Flodmark anser 

att vi bör skapa en europeisk samsyn runt barn och övervikt (Flodmark, 2007). Han är också 

medlem i European Child-Hood Obesity Group (ECOG), där de nu kommit fram till att något 

måste göras för att få myndigheter, politiker och ombud för livsmedelsindustrin att förstå 

allvaret med barns övervikt. Forskarna bedömer det vara nödvändigt att se barnfetma som en 

speciell sjukdom som är annorlunda än fetma hos vuxna. Nu för tiden används det diet, fysisk 

träning, kognitiv beteendeterapi, familjerådgivning och medicinering för att hjälpa barn med 

övervikt. Överläkaren hävdar också att det bör satsas pengar på forskning angående 

barnfetma samt att europeiska regeringen måste upplysa mer om hälsosam mat och förhindra 

reklam om onyttiga produkter, så som söta drycker till exempel. Först i slutet på 80-talet blev 

han på allvar engagerad av barn och ungdomar med övervikt. 5 % av alla svenska tioåringar 

var då överviktiga men idag ligger denna siffra på 18 % - d.v.s. att var femte av alla 

tioåringar väger alldeles för mycket. Flodmark har även gjort en doktorsavhandling om hur 

man behandlar barns fetma, denna innebär att de hämtar motivation från idrottsrörelsen samt 

att de ska instruera familjerna så att de själva kan hitta förklarningar på svårigheterna. Det har 

aldrig fungerat med krav och pekpinnar men att de drabbade måste lära sig att ta ansvar för 

sitt eget tillstånd.  

 

Många av de överviktiga barnen som kommer till skolhälsovården har inte bara övervikt utan 

även psykosomatiska följdsjukdomar som t.ex. navelkolik, huvudvärk och 

anpassningssvårigheter. Många av dessa barn isolerar sig ofta för att de kan ha svårigheter att 

hänga med när det gäller de fysiska aktiviteterna. Varje barns behandling av övervikt måste 

individualiseras och specialgymnastiken är något som barnen till stor del blir hjälpta av. 

Barnet bygger upp sin kondition i sin takt för att öka den fysiska aktiviteten och få kunskap 

hur den egna kroppen fungerar (Jorming, 1999). 
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En viktig fråga som ofta har ställts är om barn som blivit ammade skyddas från att bli 

överviktiga, om man jämför med de barn som har fötts upp på flaska. Enligt Janson & 

Danielsson (2003) finns det inga belägg för detta men det kan växla från vilken socialgrupp 

du tillhör samt från vilket land du kommer ifrån, ammningssituationerna ser olika ut överallt. 

Ammade och flaskuppfödda barn väger lika mycket i dagsläget och barns övervikt beror på 

många olika faktorer. Det finns ju tyvärr ärftliga faktorer som spelar stor roll för barnets vikt 

och då betyder det att vi måste ta hänsyn till detta när resurser sätts in för att motverka 

övervikten (Ibid.). Men enligt en artikel av Haglund (1999) påvisades det att några tyska 

forskare hade kommit fram till att det fanns ett klart samband mellan att inte ha blivit ammad 

och övervikt. Hos de barn som aldrig hade ammats var förekomsten 4,5 % som fick övervikt, 

i jämförelse med de barn som hade blivit ammade var det endast 2,8 %. Det hade även 

betydelse hur länge barnen hade blivit ammade och hade de blivit ammade längre än 12 

månader påvisades det minst risk för fetma. 

 

Hunger, vad är det? Denna fråga är väldigt svår att svara på men onekligen är det så att det är 

många olika känslor som spelar in. Kortisol är ett ämne som gör oss hungriga och det är 

också involverat i regleringen av aptit och blodsockernivåer. Samtliga människor i alla länder 

är ”genetiska sockergrisar” (Janson & Danielsson, 2003:67), vi älskar söta godsaker och vi vet 

ganska lite om varför det är på detta viset.  

 

Det finns något som kallas för ”nintendoeffekten” och det är helt enkelt att barnen blir sittande 

framför datorer, tv-spel och tv-apparater, istället för att vara ute och cykla eller göra någon 

annan aktivitet. Barnen, blir de tjocka av att sitta framför datorerna? Eller kan det vara så att 

de kraftiga barnen är de som blir sittande framför tv, för att då kan de hävda sig på ett annat 

sätt med datorns hjälp. Den gör precis som du själv vill och ”öppnar upp nya världar” för barnen 

samt att de kan chatta med andra och där är det ingen som ser eller kan döma någon efter 

deras vikt (Janson & Danielsson, 2007).  

 

Läsk och godis gör inte bara barnen överviktiga utan det är också stor risk att de blir 

hyperaktiva. Så mycket som var tionde godissort innehåller så kallade azofärger och de som 

får i sig detta ämne samt konserveringsmedlet natriumbensoat (E211) blir överaktiva och 

tankspridda (Lindblad, 2007). 
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I en artikel av Haverdahl (2004) står det att ”dagens fetmaepidemi bland barn kan bli morgondagens 

mardröm- både för samhället och för de drabbade. Redan nu utpekas barnfetma som ett av vår tids största 

hälsohot och än har vi bara sett början”. Redan i 30-årsåldern kan de som varit överviktiga som 

barn drabbas av hjärtinfarkt, njursvikt och amputationer men även åldersdiabetes ökar 

markant hos barn och ungdomar. Detta är inget bra tecken då det för med sig ett stort antal 

sjukdomar och sjukliga tillstånd när de blir vuxna. Åldersdiabetes har ökat drastiskt hos 

överviktiga barn och tonåringar i USA. Det förekommer alltså mer åldersdiabetes än 

ungdomsdiabetes. Kommer detta att fortsätta så finns det risk för att hela sjukvårdsystemet 

faller ihop om tio år. David Ludwig, professor i pediatrik vid Harvard University, tycker det 

är en alarmerande rapport att åldersdiabetes som ska komma först i 60-årsåldern kommer 

redan i 30- årsåldern. Ännu en professor Claude Marcus nämns i artikeln, han är orolig för 

den stigande övervikten hos barn och ungdomar men han tror att de går att stoppa 

fetmaepidemin. Han anser att i dagens läge när vi ska fira någon, så måste vi stoppa något i 

munnen och det är det vi måste försöka ändra på. Han vill få bort ”fredagsmyset” med chips 

och godis och försöka stimulera föräldrarna så att de kan sätta gränser för sina barn, de måste 

inte äta hela tiden för att känna sig nöjda. Någon straffskatt på läsk och chips vill han inte ha, 

det skulle kunna tolkas som ett moraliserande men momsen på frukt, grönsaker och 

fullkornsprodukter tycker han skulle tas bort. Det är helt enkelt för dyrt här i Sverige att äta 

hälsosamt.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med denna vetenskapliga rapport är att undersöka hur man inom förskolan 

kan arbeta för att få barnen att värna om sin kropp och hälsa på ett bra sätt, samt att se 

hur man kan förhindra uppkomsten av övervikt hos barnen.    

  

1.2 Frågeställningar 

          

         1. Vilka uppfattningar har barn om mat och motion? 

         2. På vilket sätt arbetar man med barnen i förskolan för att få dem att förstå 

              betydelsen av god hälsa och övervikt? 
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2. Metod 

      

2.1 Urval 

Jag valde att göra intervjuer med 5 barn i en förskoleklass, 2 pojkar och 3 flickor samt 2 

pedagoger och 1 skolsjuksköterska i en kommun i mellan Sverige. Efter att ha rådfrågat 

förskollärarna som jag kände sedan tidigare, gick det bra att intervjua de två förskollärarna 

samt barnen i deras förskoleklass. Med pedagogernas hjälp valdes fem barn ut som inte var 

blyga utav sig utan som hade lätt för att prata. Skolsjuksköterskan kände jag sedan tidigare då 

båda mina barn går på den aktuella skolan 

 

2.2 Datainsamling 

Här har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som metod för att få fram barnens och de 

vuxnas tankar på ett tydligt sätt. Detta känns bra för att man går ner på djupet med vad gäller 

deras inställningar, förkunskaper, uppfattningar och intressen, det kommer fram på ett 

positivt sätt när man använder sig av den kvalitativa intervjun (Johansson & Svedner, 2006). 

Frågorna som jag ställde till barnen handlade om deras godisvanor, frukostvanor, aktiviteter 

som de utför både på rasterna och på fritiden samt varför vi måste äta mat (bilaga 1). Till 

både barnen och de vuxna hade jag 6 stycken frågor men de skiljde sig lite åt, då jag inte ville 

fråga barnen vad övervikt var på grund av att det är ett känsligt ämne att ta upp med barnen. 

Till de vuxna däremot var det intressant att ta del av deras syn på barns övervikt.  

 

2.3 Procedur 

Det första jag gjorde var att ta kontakt med den ene förskolläraren, för att fråga om det gick 

bra att utföra intervjuer på barnen i hennes förskoleklass samt de bägge pedagogerna. 

Därefter formulerade jag ett introduktionsbrev (bilaga 2) till föräldrarna där det stod 

information om mig själv och varför jag ville utföra dessa intervjuer på deras barn. De fick 

fyra dagar på sig att skriva under introduktionsbrevet och acceptera intervjuerna. När datumet 

hade passerat var det bara två stycken som hade lämnat in. När jag diskuterade detta med 

pedagogerna angående hur många underskrifter vi hade fått in, blev det lite bråttom att hitta 

tre nya barn att intervjua. Detta gick väldigt snabbt för pedagogerna lämnade papperet till 

föräldrarna och de skrev under direkt och lämnade tillbaka papperet på en gång till mig, tre 

olika intervjutillfällen blev det på detta arbete. Jag genomförde individuella intervjuer med 
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barnen och jag tog in dem en efter en i ett enskilt rum. Med pedagogerna hade jag en 

gemensam intervju med båda två, de tyckte att detta kändes bättre och intervjun genomfördes 

i deras klassrum samt sjuksköterskans intervju utfördes på hennes kontor. Alla personer som 

deltog i min undersökning var anonyma och allt material som använts kommer att förstöras 

när uppsatsen är klar. Barnen fick när som helst avbryta om de inte ville fortsätta att bli 

intervjuade. Vid varje intervjutillfälle har jag använt mig av en bandspelare, som jag testade 

på personerna innan för att se om den fungerade, därefter lyssnade jag av bandspelaren för att 

sedan renskriva svaren på datorn. Under intervjuerna skrev jag ingenting utan jag engagerade 

mig helt och hållet i personen och försökte både ha ögonkontakt och ställa följdfrågor om det 

fanns tillfälle. 

 

2.4 Databearbetning och tillförlitlighet 

Det var ganska besvärligt att intervjua barnen på grund av att jag inte fick ut så mycket av 

mina frågor eller också ställde jag fel sorts frågor. Ändå testade jag dem på mina egna barn (7 

& 9 år) och gjorde om vissa frågor men det är aldrig lätt att veta hur barn ska reagera på vissa 

typer av frågeställningar. För att få ett lite mer fokus på övervikten, frågade jag om det gick 

bra att intervjua skolsjuksköterskan också på den aktuella skolan. Det här kan ha påverkat 

mitt resultat naturligtvis men barns tankar om övervikt hade varit intressant att ta del av men 

jag tyckte de var för små för att ställa frågor angående detta ämne. Till barnen ställde jag 

frågor angående deras matvanor och val av aktiviteter. Det är en stor konst att intervjua barn 

och detta är inget du bara gör helt apropå, det krävs förberedelser både med frågorna och med 

intervjumetoden, det är en lärdom jag tar med mig i framtiden. Fast jag tyckte ändå att 

kontakten med barnen var bra fast de var lite blyga emellanåt. När jag ställde frågorna 

undvek jag att börja prata för tidigt och att inte ”lägga orden i munnen” på barnen i fall de hade 

något mer att tillägga. 

Det hade nog varit bättre för min del att ta fler barn för intervjuerna, för det var svårt att få 

utförliga svar från barnen om just mitt ämne. Det kändes som om jag hade behövt åtminstone 

5 barn till för att göra intervjuer med. Sedan skulle jag ha tagit den förskoleavdelning, där jag 

har arbetat mest på och haft min senaste vfu-plats på. Det påverkar nog ganska mycket om 

barnen har förtroende för dig och känner igen dig.  
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3. Resultat  

 

3.1 Sammanfattning av sjuksköterskan och pedagogernas intervjusvar 

Sjuksköterskans uppfattningar om barns övervikt handlar mest om mycket ”småätande” och att 

vi ofta ska ”mysa” och då är det inte en liten dricka eller godispåse utan det mesta ska vara så 

stort som möjligt helst. Många familjer kanske inte hinner laga middag på grund av ett 

stressat schema i vardagen, då blir det lätt att de åker till exempel till Mc Donalds och köper 

snabbmat som ofta är halvfabrikat. Föräldrar belönar ofta sina barn i form av mat och godis 

och detta är inte bra när barnen helst bör äta mat regelbundet. Det som är viktigt att komma 

ihåg är att barnens vikt bör man inte göra något åt innan 3-årsåldern men efter detta ska man 

vara vaksam om barnet ökar i vikt allt för mycket. Pedagogerna anser att barns övervikt beror 

mycket på att barnen har ”curlingföräldrar” som kör barnen vart de än ska men även att 

samhället är så stressigt. De tycker även att barnen bör få riktig lagad mat på kvällen för 

annars kan det lätt bli att de går och småäter. När det gäller lightprodukter är alla 

intervjupersonerna eniga om att de inte är bra, för många tror att de då kan äta mer av dessa 

varor men så är inte fallet. Kroppen har svårare för att göra sig av med dessa ämnen och 

lagras därför i kroppen en längre tid. Pedagogerna är noga med att förklara för barnen varför 

det är viktigt att ha aktiviteter, så som gymnastik och skogspromenader. Men även varför 

barnen ska dricka vatten istället för saft samt varför frukt är nyttigt för kroppen. Den stora 

ökningen av åldersdiabetes, bland 25-30 åringar är en katastrofal följd av all fet- och 

sockerrik mat vi stoppar i oss, det är vår tids ”vällevnadssjukdom”.          

 

3.1.1 Varför är barnen överviktiga nu för tiden? 

Sjuksköterskan anser att det inte bara finns en förklaring till barns övervikt utan det finns 

många olika orsaker: 

       ”Vi har det väldigt bra här i Sverige och nu för tiden ”myser” vi jämt och då gör vi det gärna med mat, 

godis och läsk. Samt att många familjer ofta åker till Mc Donalds för att slippa laga middag. – Vi äter också 

jämt nu för tiden, ständiga ätningar och det är inte den lilla coca-colan, godispåsen och chipspåsen utan allt 

ska vara väldigt stort. Ett stort problem är också att förr i tiden rörde sig barnen mycket mer än nu för 

tiden”. 

 

 

 

 



  

    12 

3.1.2 Vid vilken ålder blir barn överviktiga? 

Pedagogerna angav ingen ålder men vet att det är i barnens tidiga år och det är hemifrån det 

grundläggs medan sköterskan sa att det var runt 4-årsåldern, för då hittade barnen själva till 

kylskåpet, enligt henne:  

     ”Vi ger oss själva belöningar i form av mat och godis.      
       Många föräldrar belönar barnen när de själva inte har tid att vara närvarande” 

 

3.1.3 På vilket sätt kan vi hjälpa barn med övervikt? 

Vi kan aldrig göra något åt det genetiska arvet men att äta mat regelbundet är viktigt och inte 

gå och småäta, menar sjuksköterskan. Sitter man framför tv:n är det lätt att det blir mycket 

småätande. Man måste säga till barnen att det räcker att ta en dricka och sedan blir det vatten 

om de vill ha något mer att dricka. Sedan är det viktigt att barnen får riktig middag på 

kvällen, annars går de och småäter för att de inte blir mätta av bara smörgåsar t.ex. 

Pedagogerna tycker det är bra att: 

      ”De har tagit bort många söta produkter så som krämer och yoghurt och fredagsmyset är nästan borta på  

         vartenda ställe. När det är kalas slår vi ihop dem en gång i månaden och då bjuder vi på glass. Vid stora 

         högtider så som påsk, jul och hallowen då kan det förekomma att barnen får lite godis av något slag.                         

         Aktiviteterna i förskolan har enorm betydelse för barns övervikt, så vi i vår förskoleklass försöker ha idrott  

         1 gång i veckan och ha utflykter i skogen på fredagar. Vi själva sitter inte och äter kaffebröd inför barnen  

          så att de ska frestas av det vi äter, utan vi försöker äta frukt till fikat” 

 

3.1.4 Vad för slags mat är värst? 

Enligt både pedagogerna och sjuksköterskan, är deras åsikt angående lightprodukter att dessa 

borde vara bannlysta. Kroppen kan inte göra sig av med dessa utan de lagrar sig där, 

samtidigt som suget efter sötsaker ökar när du har tagit något med sötningsmedel i. Många 

tror samtidigt att man kan äta desto mer när det inte innehåller så mycket socker eller fett och 

det är det som många luras av, och blir därför ännu tjockare. De har även samma uppfattning 

angående halvfabrikat, som till exempel pizza, hamburgare, pommes frites, kebab men även 

färdigfrysta rätter och dessa produkter gör folk ännu kraftigare. 
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3.1.5 Förebyggande åtgärder mot barns övervikt 

 

Sjuksköterskan menar att det ibland läggs för stort fokus på barns matvanor och då blir det 

lätt ”tvärtemot” effekten. Barn ska äta för att det är gott inte enbart för att det är nyttigt, anser 

hon. Hon fokuserar inte särskilt mycket på om barnen är lite runda, hon är mer rädd för 

anorexiproblematiken. Medan pedagogerna tycker att det är viktigt att förklara för barnen 

varför de har gymnastik och olika aktiviteter, så att de förstår innebörden av det. De upplyser 

även om varför det är viktigt att dricka vatten och äta frukt.  

    ”Ibland frågar vi barnen vad de har ätit till frukost och många äter ju söta flingor som man kanske tror är 

      nyttigt. Det är även bättre att äta mörkt bröd än ljust, där det oftast förekommer en massa socker och inga  

      fibrer överhuvudtaget” 
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3.2 Fem barns svar på hälsofrågor (namnen är fingerade)  

               

 

Barnens uppfattningar om varför vi måste äta mat var enhälliga och det var för att bli gladare 

samt för att kunna leva. Barnens godisätande är ganska lika för alla barnen och det är under 

helgen på fredag, lördag, och söndag som godis är mest förekommande (se tabell 1). Alla 

barnen som jag intervjuade åt smörgås till frukost och sen var det mjölk, oboy, fil, yoghurt 

gröt, flingor och ägg som tillkom och gjorde frukosten till en näringsmässigt bra måltid. 

Men enligt pedagogerna verkar det inte som om barnen har så mycket aktiviteter efter skoltid, 

utan då sitter många barn framför sina datorer eller tv-spel. 

I förra årskullen var det väldigt många barn som hade någon aktivitet att gå till på 

eftermiddagarna men detta varierar från år till år. Barnen fick frågan om de visste vad en 

nyttig frukost skulle innehålla, 1 av 5 kunde bara svara på den frågan, så ordet nyttig var ett 

väldigt svårt ord för dem. Ida som visste vad ordet nyttig betydde, sa så här: – Min mamma 

säger att yoghurt är nyttigt.  

 

Tabell 1. Redogörelse för intervjuer med barnen   

          

       Frukostvanor 
         (hemma)                 Godisvanor            Uteaktiviteter                     Varför äter                                     
                                                    vi mat? 

Pelle Smörgås och oboy Äter bara på fredagar Bandy Så man kan leva 

Lisa Olika saker, mest 
smörgås 

Äter godis fredag, 
lördag och söndag 

Något med djur Måste äta annars dör 
man. Svälter ihjäl 

August Flingor, ägg och 
smörgås 

Äter godis fredag och 
lördag 

Pokemonfigurer  För att bli gladare 

Selma Smörgås och mjölk Äter bara lördagsgodis Bandy, fotboll och 
klätterställningen 

För att bli pigg och 
glad 

Ida       Gröt, filmjölk 
smörgås eller 
yoghurt 

Äter på lördag och 
söndag 

Springer runt på 
berget med 
kompisar 

För att kunna överleva 
och leva hela sitt liv 
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4. Diskussion 
 

Det som var av intresse för mig inför denna vetenskapliga rapport var att undersöka hur 

pedagogerna arbetar för att få barnen att värna om sin kropp och hälsa, men också vad som 

görs för att förhindra uppkomsten av övervikt. De frågor som jag ville ha svar på var, vad 

barn egentligen har för uppfattningar om kost och motion? Men även hur barnen på förskolan 

lär sig att förstå hur viktigt det är att röra på sig och äta nyttigt?  

 

Enligt vad mitt resultat visar, tolkar jag barnens matvanor som ganska bra och godis äter de 

bara på helgerna och det är positivt. Något som jag inte frågade om var hur mycket kakor och 

glass barnen åt för detta är ju också en stor ”bov” i jakten på barns övervikt. Sen förekommer 

det ganska mycket snabbmat nu för tiden men detta går nog inte att komma ifrån och någon 

gång då och då spelar inte så stor roll för barns övervikt. En fråga som jag ställde till barnen 

var ”vad ska en nyttig frukost innehålla?” och just ordet ”nyttig” var inte barnen så bekanta med, det 

var en tjej som sa att hennes mamma tyckte att yoghurt var nyttigt men annars visste inte de 

andra barnen vad det ordet betydde. Vad jag lade märke till, var det ingen av de barnen som 

intervjuades som var överviktig. Uteaktiviteterna på rasterna verkar vara ganska bra hos tre 

av de intervjuade barnen men de andra två verkar vilja ta det lite lugnare och verkar inte vara 

så aktiva av sig. I denna förskoleklass vet jag av egen erfarenhet att de är väldigt duktiga på 

att aktivera barnen med skogspromenader, gymnastikpass och andra aktiviteter och detta är 

väldigt positivt. I den andra förskoleklassen förekommer det nästan inga aktiviteter och det 

spelar stor roll om pedagogerna själva är aktiva för då engagerar de barnen på rätt sätt och 

leker fram aktiviteterna.   
 

Många föräldrar tror säkert att det inte är någon fara om barnen är tjocka ända upp i 6-

årsåldern, för detta gör barnen sig av med när de börjar skolan. Tyvärr tror jag att detta kan 

vara ett stort problem. Vi måste visa barnen redan när de är små att de inte kan äta 5 bullar på 

raken, då är det lätt att detta beteende sitter kvar när barnen blir äldre och då är det svårt att 

bryta detta invanda mönster. Vi måste lära oss sätta gränser för hur mycket barnen ska få äta. 

Det ska inte gå till överdrift åt något håll men äter en 5-åring 3 portioner så får man nog säga 

stopp. Barnen ska inte heller gå och äta i tid och otid från kylskåpet eller skafferiet och där 

får jag medhåll från sjuksköterskan som intervjuades. Pedagogerna tog upp begreppet 

”curlingföräldrar”, de ansåg att föräldrarna hjälper sina barn alldeles för mycket och då blir 

kontentan att barnen blir stjälpta istället. Den som kom på ordet ”curlingförälder” var den 
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danske barnpsykologen Bent Hougaard och året var 2002. Enligt Elmberg (2004) blir barnen 

som har curlingföräldrar helt respektlösa mot vuxna och ska ständigt stå i centrum och detta 

medför att barnen blir odrägliga för alla i sin omgivning.  Det blir allt fler curlingföräldrar ju 

stressigare vi får det i vårt samhälle för det har att göra med all tid som vi vill ha, men inte 

får.  

 

Något som både sjuksköterskan och de båda pedagogerna tog upp var frågan om 

”lightprodukter” och hur nyttiga dessa är egentligen. Alla parter här ansåg att det inte var bra 

med lightprodukter och att man blir bara mer sugen på sött när man ätit något med 

sötningsmedel i. Samtidigt som vi kanske unnar oss mer för att det är mindre socker eller fett 

i produkten men då försvinner effekten. I en studie som genomfördes av några amerikanska 

forskare, som lät några råttor dricka en vätska med sötningsmedlet sackarin i, under 10 

dagars tid och detta innehöll inga kalorier. När råttorna senare skulle få mat som det fanns 

vanligt socker i, uppvisade råttorna en ökad matlust medan de råttor som bara fått en dryck 

med vanligt socker i, åt normalt (Livsmedelsverket, 2004). Sen är väl frågan den om det är ett 

kraftigt överviktigt barn som vill ha söt dricka till maten, vilket som är bäst att någon gång ta 

en riktigt sötad dricka eller ta en med sötningsmedel i. Tänker man på kalorierna är det bättre 

att ta lightdrickan men tänker man ur hälsosynpunkt är det väl bättre att ta en riktigt sötad 

dricka någon gång då och då.  

 

På min fråga angående om skolmaten var nyttig eller inte, svarade de båda pedagogerna att 

de tyckte att den var både nyttig och att det inte var mycket halvfabrikat som serverades i 

skolmatsalen. På den förskolan där jag har både arbetat och praktiserat får vi mat från samma 

ställe, som på den aktuella skolan och jag kan inte påstå att jag håller med dem i deras 

resonemang angående halvfabrikat. Köttbullarna är seniga och färdigköpta, när det är fisk så 

är det aldrig färsk fisk utan ofta panerat eller friterat, färdigköpta gråa hamburgare, ja listan 

kan göras lång och det känns konstigt att de tycker denna mat är bra för barnen. Mellanmålet 

består mestadels av bara smörgås och mjölk, därför att de har tagit bort söta krämer och 

yoghurt och detta är väl i och för sig bra men någon enstaka gång kan ju barnen få detta. Sen 

sägs det att på skolan är det inte huvudmålet som serveras utan barnen ska få det hemma men 

som man kan se i detta stressiga samhälle är det kanske inte många barn som får lagad mat på 

kvällen. 
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Enligt en artikel i tidningen förskolan ( Johansson, 2006) är sockret som vi får i oss inte bara 

av ondo utan det är den sociala biten med gemenskap och umgänge det förknippas med är 

positivt och är du på ett kalas då är det inte lika gott att få en påse morötter framställda på ett 

fat istället för en tårtbit. Men det måste naturligtvis finnas gränser för hur mycket vi stoppar i 

oss och det är som Johansson (2006) påpekar att ”det går inte att lösa barns problem utan att göra 

något åt vuxnas matvanor”. Det ligger mycket i det påståendet, att föregå med gott exempel och 

inte kritisera barnen om du själv är överviktig. De två pedagogerna som jag intervjuade, hade 

ju den policyn att inte äta söta saker inför barnen och detta tycker jag är beundransvärt av 

dem. Hon anser även att det finns en ändring i matsiutationerna för närvarande och vissa 

undersökningar tyder på att helgen med allt ”mys” börjar redan på fredag. Förr i tiden var det 

mest ”lördagsgodis” men nu verkar det som det håller i sig alla tre dagarna under helgen med 

matfrosserier i många familjer. Enligt professorn Claude Marcus (Haverdahl, 2004) vill han 

få bort ”fredagsmyset” men om det bara handlar om ”fredagsmys” så är det väl bra och lite 

måste ju barnen få unna sig, däremot håller jag med Johansson (2006) som skriver i 

förskollärartidningen att det inte behöver bli tre dagar under helgen med godis, chips och 

dricka. Samt att vi inte alltid behöver fira med mat men detta kommer att bli svårt att sluta 

med, för detta är ett invant beteende som är inpräntat sedan länge i oss människor.  

 

När jag ställde frågor angående diabetes till de vuxna, ansåg pedagogerna att det hade blivit 

en ökning av diabetes medan sjuksköterskan inte kunde säga att det blivit någon markant 

ökning. Nu har det enligt nya rön kommit fram att även barn kan få åldersdiabetes. I Europa 

är det än så länge ganska ovanligt med i USA har det blivit allt vanligare. Kroppens 

mottaglighet för insulin är beroende av fettfördelningen. Genom att insulinnivån höjs kan 

kroppen förvara fett vilket varit betydelsefullt under tider då svält varit vanligt. ”Det är 

fortfarande oklart vad som är hönan eller ägget när det gäller kopplingen mellan fetma och insulinresistens” 

(Nowicka & Flodmark, 2006). Detta är kontentan av att vi har det för bra i vissa länder, äter 

för onyttigt och rör på oss alldeles för lite.   
 

 

Hur ska man då som lärare/pedagog gå tillväga med barn som är överviktiga? Det viktigaste 

är att stödja barnet på rätt sätt i sin förskolemiljö/skolmiljö men även att vi vuxna inte 

skuldbelägger barnen eller föräldrarna” utan ser fetma som en allergi mot kalorier”. Barnen 

behöver också få stöd i sina matsituationer samt att barnet kan få speciell mat för att 

motverka deras övervikt precis som vid andra allergier. Barn upp till puberteten behöver ha 
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ungefär 60 minuters fysisk aktivitet/dag, uppdelat vid flera olika tillfällen. Aktiviteterna bör 

kännetecknas av att styrkan ska ligga på medelnivå för att få så bra förbränning som möjligt 

på kroppen (Nowicka & Flodmark, 2006). Jag tror att det är väldigt viktigt att som 

lärare/pedagog vara lyhörd för barnens signaler och se om barnen är mycket ensamma på 

rasterna och om de inte medverkar i olika aktiviteter då måste man reagera som vuxen.  

Min undersökning hade nog blivit lite mer tillförlitlig med ytterligare några intervjupersoner 

för det kändes som om underlaget var lite för ”tunt”. Jag tyckte att barnens svar inte var så 

uttömmande som jag hade hoppats på. Detta kan givetvis bero på mig själv och att mina 

frågor inte var anpassade till just dessa barn. Skulle nog ha valt de barnen som jag haft på 

min praktikplats, där känner barnen mig bättre och då kanske deras svar hade blivit mer 

utförligare än på det stället där jag var och intervjuade. Tänkte som så att barnen i en 

förskoleklass kanske har ett bättre ordförråd och lättare för att uttrycka sig språkligt men nu 

har jag lärt mig något av detta också. Detta ämne har varit väldigt intressant att skriva om och 

jag tar med mig nya kunskaper som jag fått i samband med allt som lästs via böcker och via 

Internet. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor till sjuksköterskan och pedagogerna  

 
 

1. Vad anser du vara främsta orsaken till barns övervikt? 

 

2. När läggs grunden för barns övervikt? 

 

3. Vad kan man göra för att motverka barns övervikt? 

 

4. Vilka livsmedel tror du är största orsaken till barns övervikt? 

 

5. Hur får ni barnen att förstå och värna om vad hälsa och övervikt innebär i 

förskoleklassen? 

 

6. Har det blivit någon markant ökning av barndiabetes de senaste åren? 

 

 
 

Intervjufrågor till barnen 
 
 

1. Vad äter du till frukost? 

 

2. Vad tycker du en nyttig frukost ska innehålla? 

 

3. Varför äter man mat? 

 

4. Vad leker ni mest med på rasterna? 

 

5. Vad gör ni efter skolans slut? 

 

6. När äter du godis, glass och chips? 
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Bilaga 2  
 

Barnintervjuer  
 

Jag heter Maria Wildig Lindahl och läser lärarlinjen på 
distans vid Karlstads Universitet. Har nu påbörjat mitt 
sista stora examensarbete som är en c-uppsats och 
detta ska handla om barns hälsa och deras matvanor. 
Jag skulle då vilja göra en intervju med barnen och ta 
del av deras tankar, för att sedan sammanställa 
resultaten i min examensuppgift. Tänkte jag skulle spela 
in intervjuerna på band och detta kommer senare att 
förstöras. Fingerade namn kommer att användas, inte 
barnens riktiga namn och inte heller vilken klass det 
gäller. Är det något ni undrar över så ring mig på 0532-
163 34, mobil 070-26 33 800, så svarar jag på era 
frågor. Om ni godkänner dessa barnintervjuer var snälla 
och skriv under och lämna till ”fröknarna” senast mån.26 
november. Tack för hjälpen! 
 
 
 
 
 
 

Barnintervjuer 

Namn och datum 
 
 
--------------------------------------------- 

 


