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Om folkehelsearbeid

• Retter seg mot befolkningen eller deler av befolkningen, ikke mot 
enkeltindivider med identifisert risiko

• Skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og 
utjevner sosiale helseforskjeller

• 5 prinsipper: 
– Utjevning

– Helse i alt vi gjør

– Bærekraftig utvikling

– Føre var

– Medvirkning



Folkehelsesatsningen barn og unge 
ObeCe

• Utformet med grunnlag i en kopling mellom:

1. Folkehelseloven

2. Samhandlingsreformen

3. FNs barnekonvensjon

4. Barndomssosiologien



FNs barnekonvensjon

• Barns rettigheter er uttrykt i barnekonvensjonen

• Gir barn grunnleggende rettigheter uavhengig av hvor de bor

• Rettigheter er økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle

• Barnets beste

• Barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem! 



Barndomssosiologien

• Er opptatt av å se barn som autonome individer med kapasitet 
og vilje til å kunne sette sin egen agenda
– Barn er aktive deltakere i sine egne og andres liv

– Barns liv blir sett i relasjon til deres omgivelser 

• NB! Saker som vedrører barn blir ofte studert fra voksnes 
synspunkt. Barns perspektiver blir ofte glemt eller 
undervurdert!



Hvorfor forske på folkehelse og barn? 
Overvekt og fedme, barn og voksne, livsløpsperspektiv
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Verdidokument Blimedno

● Barn og unges perspektiver er verdifulle i folkehelsearbeidet

● Barn og unge har rett til deltakelse  og beskyttelse, både i folkehelsearbeid og 
forskning som vedrører dem 

● Barn og unges synspunkter bør vektlegges i forhold til barnets modenhet 

● Vi ønsker å skape samfunnsendringer ved å oppmuntre og inspirere 

● Vitalisere eksisterende systemer fremfor å skape nye 

● Alliansebygging – med organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner 

● Eierskap – prosjektet skal være forankret i lokalsamfunnet

● Samhandling – mellom helse-, oppvekst-, frivillig- og kommunal sektor 



Satsningen Blimedno – tre prosjekter

• 2012: Barns tanker om «et sunt liv». Hvordan kan man 
involvere barn og unge i folkehelsearbeid?
– Ørland/Bjugn (elever sjette og syvende klassetrinn)

• 2018: Folkehelsekonferansen for og med barn og unge 
– Kattem og Sørborgen skole (sjette klassetrinn)

• 2019: KOMPASS – Kommunetilpasset forebygging og 
behandling – overvekt og fedme blant bygdebarn
– Nye Namsos og Frøya kommune (sjette klassetrinn)

Partnere i Blimedno: Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (St. 
Olavs/Helse Midt-Norge) Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (NTNU), 
Eksperter i team (NTNU, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag



Grunnlag i barndomssosiologiens metoder 
og utviklet i samarbeid med forskere 
NTNU og Regionalt senter for 
fedmeforskning og innovasjon samt 
masterstudenter Eksperter i team, NTNU. 

Utvikling av medvirkningsmetoder



Skoleworkshops (2012, 2018, 2019)



Konferanse (2018)



Implementering resultater Blimedno: 

✓ Presenterte resultater fra folkehelsekonferansen for barne- og 
likestillingsministeren og første visepresident på Stortinget (2018)

✓ Presentert resultater for Ungdommens bystyre (2018)

✓ Presentert resultater for kommunestyrer (alle år)

✓ Samarbeid med Trøndelag fylkeskommune - Utvikling av strategier 
for regionalt og lokalt folkehelsearbeid

✓ Rapporter som anbefaler metoder barns medvirkning i 
folkehelsearbeid



➢ Fokus på en deltakende og barnesentrert metodikk

➢ Barna lager et produkt og deretter diskusjon i plenum for å 
tydelig få frem deres refleksjoner og meninger

➢ Alle metoder bygger på hverandre og gir økt innsikt i temaer som 
utforskes

➢ Rollekonfigurasjonen «The least adult» - fremtre minst mulig 
voksen

Felles grunnlag for metodikk: 



KOMPASS – hvorfor er oppvekst på bygda 
en egen risikofaktor for å utvikle overvekt 
og fedme? Barns medvirkning i forskningen

• Frøya kommune 
✓ 13080 innbyggere
✓ Består av flere øyer
✓ Hovedindustri: Fisk

• Namsos kommune 
✓ 5089 innbyggere
✓ Fastlandet
✓ Flere næringer, blant annet jordbruk



Skoleworkshops KOMPASS -
forskningsspørsmål

1. Hvordan er bygdebarns matvaner, og hvordan mener barna at 
disse kan knyttes til tradisjon og miljø? 

2. Hvordan forstår og hva forbinder barn med begrepet psykisk 
helse? Hvilke faktorer mener barn påvirker den psykiske helsa 
på bygda? Hvilken tiltak mener barn kan fremme psykisk 
helse på bygda? 

3. Hvilke faktorer mener barn er med å bidra til eller hemme et 
helsefremmende lokalmiljø hva gjelder fysisk aktivitet på 
bygda, og hvordan skal man i følge barn skape et samfunn 
som tilrettelegger for fysisk aktivitet?  



Metoder:

• Lokalisert innenfor rammeverket til 
barndomssosiologien

• The least adult role

• Aktivitetsbaserte metoder som bygger på hverandre 
– grunnlag for diskusjon og refleksjon

• Etnografisk observasjon



Eksempel utforsking av tema: Hvordan er 
bygdebarns matvaner, og hvordan mener barna 
at disse kan knyttes til tradisjon og miljø?

• Oppvarmingslek

• Kjøleskapsleken

• Wordcloud – hvor lærer de om mat? 

• Mathjulet – når og hva spiser de?

• Etnografisk observasjon (forskere)



Resultater

• Barna mente at 
✓Barn som bor i byer spiser mer ferdigmat (prosessert mat) 

enn barn som bor i rurale strøk

✓Barn i byer drikker mer brus og energidrikker og spiser mer 
godteri enn barn på bygda

✓Rurale familier har viltkjøtt (særlig elg) og kake i fryseren i 
tilfelle de får besøk

Men – kjøleskapsleken og mathjulet og etnografisk 
observasjon avslørte at bygdebarna spiste mye ferdigmat, 
usunn snacks og inntok mange energirike drikker slik som 
iste, brus og energidrikker!



Forts. resultater

Matvaner:
✓ Kun noen få spiste frokost før skolen
✓ Potetgull og godteri var vanlige mellommåltider, også på ukedager
✓ På lørdager spiste nærmest alle bare to måltider (frokost og middag), resten av dagen spiste de 

godteri
✓ De fikk inspirasjon til mat fra særlig mor, men også skolen (faget Mat og helse), sosiale media 

(snapchat, youtube, instagram and TV) og fra besteforeldre

Link til tradisjon og miljø: 
✓ Jordbruk og jakt ga lett tilgjengelige råvarer (Namsos)
✓ Barna mente at det å bo i rurale strøk ga foreldrene mer tid til å lage mat fra bunnen av
✓ Rural mat lages fra bunnen av, byfolk spiser prosessert mat
✓ De har alltid noe i fryseren i til felle besøk
✓ Besteforeldres rolle

«De spiser mer ferdigmat i byer. Vi 
lager mat fra bunnen av og drikker 
melk rett fra tanken!» (sjetteklassing)



«Den rurale idyll»

• Barnas utsagn tyder på at de har en rural «habitus»

• Antropologen Fredrik Barth om identitet og kulturell 
tilhørighet
✓ Stereotyper handler ikke om reelle ulikheter, men trekk som aktørene anser som viktige

✓ Essensielt for å vedlikeholde grenser mellom «oss» og «dem» (bygdefolk og byfolk)

✓ Signaler og tegn for å konstruere identitet, eks klær, livsstil eller måter å leve på og en gruppes 
grunnleggende verdiorienteringer



Barnas foreslåtte tiltak:

• De kan lage mer mat selv

• Forsøke å påvirke hva som blir laget i skolekantina (Namsos)

• Ville ha et definert område å spise på (Frøya)

• Ønsket lengre lunsjpauser

• Spise mindre prosessert mat

• Stenge alle McDonalds-restauranter i norske byer



Takk for meg! 

Følg senteret vårt på sosiale medier! 
• www.facebook.com/fedmeforskning

• www.twitter.com/fedmeforskning

http://www.facebook.com/fedmeforskning
http://www.twitter.com/fedmeforskning

