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Abstract 

This study has focused on obesity prevention efforts in schools in the United States of 

America. The study was conducted in two states, Oklahoma and New Hampshire. In New 

Hampshire, the study was focused on more minor efforts which were the "CSHP", HEAL, 

Early Sprout, FIT, AFHY, 5210, and Kids CATCH Club. In Oklahoma, the focus on the study 

was on the program It's All About Kids.  

 

Method: Unstructured interviews and observation, analysis from an national policy document. 

A total of seventeen interviews conducted, seven of them in New Hampshire and ten in 

Oklahoma. All interviews were recorded in addition to three in Oklahoma that was written by 

hand. Observations have been silent during lessons in New Hampshire and It's All About 

Kids.  

 

Result: New Hampshire: efforts demonstrate an effect; however, it is difficult to get all of 

them to work in conjunction with the school meals serving, parents involvement and to get the 

school staff to understand the concept of role models. Oklahoma: The program It’s All About 

Kids is experiencing them that they have an effect. There is no standardized measurement of 

the impact. The program has created a higher level of consciousness about the importance of 

good health and mobility. The program has been difficult to establish a contact with parents 

and create a higher awareness by the school staff. 

 

Conclusion: These programs show an effect, however, showing them a lack of ownership 

among parents. To engage and involve parents in the school's work and create a higher 

awareness about role models for school staff and parents would probably give better results. 

Keywords: School-based program, overweight, obesity, children, health.  

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Den här studien har fokuserat på överviktspreventiva insatser inom skolan i USA. Studien har 

utförts i två delstater; New Hampshire och Oklahoma. I New Hampshire studerades fler 

mindre insatser som programmen ”CSHP”, HEAL, Early Sprout, FIT, AFHY, 5210 och Kids 

CATCH Club och i Oklahoma studerades programmet It’s All About Kids. 

Metod: Ostrukturerade intervjuer och observation, analys utifrån ett nationellt 

policydokument. Totalt har sjutton intervjuer utförts, sju av dem i New Hampshire och tio i 

Oklahoma. Samtliga intervjuer spelades in förutom tre i Oklahoma som skrevs för hand. 

Observationer har utförts passivt under lektioner inom New Hampshires insatser samt It’s All 

About Kids, Oklahoma.  

Resultat: New Hampshire: insatserna påvisar en effekt, däremot är det svårt att få resultatet att 

fungera i samband med den skolmat som serveras, engagerande av föräldrar och att få 

skolpersonal att förstå begreppet rollmodeller. Oklahoma: Programmet upplever själva att de 

påvisar en effekt. Det saknas standardiserade mätmetoder av effekten. Programmet har skapat 

en högre medvetandenivå om vikten av god hälsa och rörlighet. Programmet har svårt att 

etablera en kontakt med föräldrar och skapa ett ökat medvetande om skolpersonalens roll.  

Slutsats: Programmen uppvisar en effekt, dock påvisar dem en bristande förankring hos 

föräldrar. Att engagera och involvera föräldrarna i skolans arbete samt öka medvetandet om 

rollmodeller hos skolpersonal och föräldrar skulle troligtvis ge ett förbättrat resultat.    

Nyckelord: Skolbaserade program, övervikt, fetma, barn, hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Tack till Gustaf Söderbergs Stiftelse för att Ni gjorde denna studie möjlig. Ett stort tack till 

samtliga deltagare i studien i såväl New Hampshire som Oklahoma för att Ni har tagit Er tid.  
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1. Introduktion 

Denna studie fokuserar sig i huvudsak på amerikanska skolbaserade program och hur skolan 

kan arbeta med att motverka och minska övervikt bland barn och ungdomar. Uppsatsen är 

därmed utforskad och beskriven med en utgångspunkt från ett amerikanskt kulturellt 

perspektiv. 

 

Det finns ett antal åtgärder och interventioner som skapats genom åren för att främja en bättre 

hälsa och minska den ökande övervikten. Trots detta kvarstår ett stort antal frågetecken till 

hur hälsan kan förbättras och problemet i sin tur kan motverkas. Det som konstaterats är att en 

intervention måste nå ut på flera nivåer. Skolan har lokaliserats som en arena som kan 

möjliggöra förändring, i med att den är en del av barn och ungas utveckling under många år. 

Det som har konstaterats genom ett flertal studier är att de bästa resultaten för att möjliggöra 

en förändring skapas genom att förebygga i tidig ålder. 

 

Studien undersöker om skolan kan vara en möjlig arena för att förebygga övervikt och 

grundlägga goda beteenden för en fortsatt sund livsstil livet ut. Tidigare studier som har 

utförts menar på att främjande av goda livsstilsvanor inom skolan kan komma att skapa en 

grund för en mer hälsosam livsstil även i vuxen ålder. 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Hälsa 

Hälsa är ett begrepp som varierar från individ till individ, det varierar även från vilken ålder 

individen befinner sig i. Hälsa för unga tenderar att vara sammankopplat med kropp och 

utseende. Den äldre befolkningen har en mer benägenhet att definiera hälsa som något som 

håller en frisk och sund till att ha kraft till livet och allt däromkring (Naidoo & Wills, 2009). 

Hälsa har genom åren definierats på ett flertal olika sätt och med varierande synsätt som 

utgångspunkt. Den mest kända definitionen är från World Health Organization (WHO), vilka 

definierar hälsa som följande: Hälsa ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO 1948).  

 

Nutrition 

Kost och näringslära är ett ämne som tenderar att väcka mycket debatt. I med att denna studie 

är utförd i USA och studerad ur ett amerikanskt perspektiv, är därmed de amerikanska 

näringsrekommendationerna (American Dietary Guidelines, 2005) utgångspunkten för 

rekommenderat kostintag. 
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Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan definieras utifrån enkel rörelse till mer kardiovaskulär fysisk träning. 

Fysisk aktivitet definieras här följande som kardiovaskulär träning.  

1.3 Definierade orsaker till övervikt och fetma  

Det finns ingen enskild orsak som sägs påverka övervikt utan faktorerna är ett flertal. Det har 

dels kommit att ses som ett rent infrastrukturcentrerat samhällsmiljöproblem. Detta har sina 

rötter i utökad kommunaltrafik och en förändrad infrastruktur som idag uppmuntrar till mer 

bilism och därmed minskad rörlighet (Faskunger, 2007). Vi har allt mer kommit att utvecklas 

mot ett samhälle som främjar de med bil och motverkar de som inte har bil (a. a.). Detta har 

också kommit att utvecklas till en socioekonomisk fråga, generellt tenderar mer prisvärda 

mataffärer att placeras mer avsides utanför stadskärnorna, vilket endera innebär långa tider 

med kommunaltrafik eller att ha tillgång till bil (Faskunger, 2008).  

 

Den starkaste indikatorn till vad som orsakar övervikt och fetma är fysisk inaktivitet kopplat 

till dåliga matvanor, vilket tenderar att härledas till låg utbildning och låg inkomst (Faskunger, 

2007; Faskunger, 2008; Kallings, 2002).  

 

MacInnis och Rausser (2005) menar på att en av orsakerna till att barn idag har stora problem 

med övervikt och barnfetma är den förmånligt prisvänliga snabbmaten och att det idag 

tillverkas och intas mycket processad mat. Andra orsaker är relaterat till tidspress och att ett 

stort antal föräldrar är låginkomsttagare som inte har tid, pengar eller ork till att tänka på 

matens kvalitet, när tiden utanför familjen tar upp för mycket (Sonneville et al. 2009). 

1.4 Definition av övervikt och fetma 

World Health Organization [WHO] har valt att definiera övervikt som en riskfaktor, och 

fetma som ett sjukdomstillstånd (WHO, 2010). Den vanligaste metoden till att definiera 

övervikt eller fetma hos vuxna är Body Mass Index (BMI). BMI beräknas utifrån vikten i kilo 

dividerat med längden. BMI 25- 29.9 beräknas som övervikt, 30- 34.9 fetma, 35- 39.9 svår 

fetma och ett BMI över 40 är lika med mycket svår fetma.  

 

Bland barn är BMI inte ett standardiserat värde, utan det beräknas utifrån vikt och längd vilket 

placerar dem på en procentuell tillväxtskala (CDC, 2010a).
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1.5 Övervikt bland unga i USA och dess påverkan på hälsan 

Ungefär 19 % av amerikanska barn och ungdomar i åldern 6-11 år beräknas som feta och 18 

% klassificeras som överviktiga (Schetzina et al. 2009). De senaste beräkningarna som utförts 

visar på att övervikt och fetma rent generellt inte ökat något nämnbart bland barn och 

ungdomar, orsaken till varför det är så är i dagsläget inte klargjort. Det diskuteras om det är en 

tillfällig platå eller om det är en effekt av interventioner som utförts de senaste decennierna 

(Sharma et al. 2007).    

 

Barn med övervikt tenderar att fortsätta att vara överviktiga i vuxen ålder, detta konstaterar 

Guo et al. (1999) i sin studie.  Övervikt kan på längre sikt komma att påverka hälsan i stor 

grad. Barn med övervikt har en högre procentuell risk att utveckla astma, jämfört med barn 

som lider av allergi (Gilliland et al. 2003). Enligt Gilliland et al. studie så tenderar överviktiga 

barn med astma att uppsöka sjukvård mer frekvent och med svårare besvär än normalviktiga 

barn med astma.  

 

Barn och ungdomar med övervikt och fetma som pågår under ett flertal år har en ökad risk att 

drabbas av följdsjukdomar som diabetes typ II, hjärt- och kärlsjukdomar och allergier. De har 

också en ökad tendens till sömnsvårigheter med sömnapné samt psykosociala svårigheter till 

följd av lägre självkänsla och självförtroende, depression och ökad risk för självmord jämfört 

med jämnåriga som inte har överviktsproblem (Dietz W-H et al. 2009; Guo et al. 1999; 

Schetzina et al. 2009; Sonneville et al. 2009).  

1.6 Övervikt kopplat till miljöfaktorer 

Studier påvisar att faktorer så som miljö, etnicitet, hudfärg samt tillgänglighet av mat påverkar 

risken för övervikt och fetma. I en litteraturstudie från 2007 av Papas et al. visar de författarna 

på att de finns tydliga positiva indikatorer på att övervikt och miljö har ett stort samband. De 

menar även på att det krävs en ökad forskning inom detta område, då de flesta studier 

koncentrerar sig på nutrition eller fysisk aktivitet. Morland et al. (2002) fokuserade i sin 

studie på om tillgängligheten av mataffärer i socioekonomiskt utsatta bostadsområden hade ett 

samband med övervikt. Resultatet de fick fram visade på att det var tre gånger högre 

möjlighet att handla alkohol och processad mat i dessa affärer jämfört med mer välmående 

områden med större urval av matbutiker.
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En nyare studie från 2009 (Larson et al.) indikerar även den på dessa samband. Den visar på 

att barn som växer upp i områden med hög kriminalitet, få öppna ytor för lek och bristande 

tillgänglighet på större mataffärer, har en ökad risk att utveckla problem med övervikt jämfört 

med barn som växer upp i områden med dessa möjligheter. I dessa högriskområden tenderar 

Convinience store att vara en stor affärsindustri, och så även en utvecklad brist på mataffärer 

med större urval. Convinience store är en butik som mestadels säljer godis, läsk och 

snabbmat.  

1.7 Amerikanska näringsrekommendationer 

American Dietary Guideliness (DGA) från 2005 (U. S. Department for Health and Human 

Service and U. S. Department for Agriculture (USDA) rekommenderar för samtliga invånare 

ett välbalanserat intag av protein, fett och kolhydrater i måltiderna. Intaget ska även justera 

för tillsatser av transfett, kolesterol, socker, salt och alkohol.  

 

Barn och ungdomar rekommenderas att ofta inta fullkornsprodukter, varav minst hälften av 

brödprodukter bör vara fullkorn. Barn i åldern två till åtta år rekommenderas cirka 400 g 

fettfria eller fettsnåla mjölkprodukter per dag, motsvarigheten för barn från nio år och uppåt är 

600 g. Det totala dagsintaget av fett bör inte överskrida en nivå mellan 25-35 % av det totala 

kaloriintaget för barn i åldern fyra till arton. Det största intaget av fettkällor bör komma från 

fleromättade fetter till exempel fisk, nötter och vegetabiliska oljor. Kolhydrater 

rekommenderas i form av fiberrika frukter, grönsaker och fullkornsbröd samt val av mat och 

dryck med lite tillsatt socker (USDA, 2005).  

1.8 Amerikanska nationella program för skollunch i kommunala skolor 

Skollunchen som serveras i amerikanska skolor måste möta kriterierna för DGA från år 2005, 

det vill säga att inte mer än 30 % av det totala antalet kalorier bör komma från fett, och 

mindre 10 % av dem ska vara från mättat fett. Lunchen ska motsvara 1/3 av det 

rekommenderade dagliga värdet för protein, vitamin A, vitamin C, järn, kalcium och det totala 

antalet kalorier under en dag (National School Lunch Program [NSLP], USDA, 2009).  

 

Enligt lagen måste skollunchen möta de federala rekommendationerna, dock är det upp till 

skolan eller det involverade skolmatsköket att bestämma om vad för mat som ska serveras och 

hur den ska tillagas. Riktlinjerna baseras över en vecka. Är ett mål mat mer fettrikt en dag kan 

det balanseras upp av ett mål mat en annan veckodag som är mer fettsnålt (NSLP, 2009). 
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1.9 Fysisk aktivitet, utövning och mål 

Ett regelbundet utövande av fysisk aktivitet minskar risken för livsstilsrelaterade sjukdomar 

som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, osteoperos, diabetes typ II, övervikt och vissa 

cancerformer. Fysisk aktivitet hos barn bidrar även till en ökad fysiologisk utveckling och 

upprätthållande av daglig energibalans. Det hjälper också till att skapa ett ökat välbefinnande, 

god benhälsa och rörlighet (Fuerst, 2009; FYSS, 2007; USDA, 2010). Amerikanska barn och 

ungdomar rekommenderas upp till 60 minuters daglig fysisk aktivitet, tre gånger i veckan bör 

dem innehålla muskel- och benövningar för ökad muskelstyrka (CDC, 2010). En till tre barn 

uppnår inte dessa rekommenderade nivåer (Fuerst, 2009).  

 

I USA divideras det om hur mycket tid som bör prioriteras på idrottslektioner varje vecka. 

The National Association for Sport and Physical Activity (NASPE) önskar att tiden minst bör 

vara 150 minuter per vecka för barn upp till tio år (Fuerst, 2009). Dessa siffror regleras utifrån 

varje delstats önskemål. The Oklahoma FIT Coalition, en grupp som arbetar för ökad hälsa 

för barn genom policyreglering, fick för några år sedan igenom en statlig policy på 140 

minuters fysisk aktivitet i veckan i Oklahoma. Dessa 140 minuters regleras utifrån både 

idrottslektioner, raster och eventuell fysisk rörelse i klassrum (Oklahoma State Department, 

Senate Bill 1627; Senate Bill 312). Det som idag har kommit att bli ett problem i USA är att 

skolorna har en ökad press på sig att prestera bra testvärden och öka den akademiska 

standarden. Därför drar vissa skolor in på fysisk aktivitet eller minskar den till förmån för det 

akademiska (Report of the New Hampshire Commission on Prevention of Childhood Obesity, 

2009).  

2. Vuxna; attityder och rollmodeller 

I en studie av Goodell et al. (2008) framkommer det att föräldrars attityder har väldigt stor 

inverkan på barns övervikt och eventuella insatser som görs för att motverka övervikten. 

Bland annat anses övervikt och i viss grad fetma i ett stort antal kulturer som något fint och 

bra, det ses som ett mått på familjens välfärd. Denna kulturkrock visar ansatser till att ge 

konsekvenser med det västerländska samhället, då det på sikt tenderar att ge mycket skador på 

hälsan. 

 

I en annan amerikansk studie av Sonneville et al. (2009) konstateras de genom en 

fokusgruppstudie att föräldrars val har en stor inverkan på om barn riskerar övervikt.
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Sonneville et al. (2009) undersökte om föräldrars beteende, val och beslutsfattande kunde 

relateras till barns matval, aktiviteter eller andra orsaker som kunde påverka ett barns vikt och 

risk för övervikt. Det som framkom var att aktiviteter och mat var stora kostnader både i 

pengar och i tid. Många föräldrar ville gärna låta deras barn gå i aktiviteter, men upplevde inte 

själva att de hade den tiden (a. a.).  

 

Även om det i de allra flesta fall finns viljan från föräldrarna till att deras barn skall äta nyttigt 

och vara fysiskt aktiva så fungerar det inte i praktiken. Detta visar en fokusgruppstudie av 

Power et al. (2009) som identifierade ett flertal barriärer som orsaker till övervikt. Dessa var 

brist på tid, mycket tid gick åt till föräldrarnas arbete, barnens hemläxor samt att skjutsa barn 

till fritidsaktiviteter och vänner, vilket påverkade till valet av hel- eller halvfabrikatsmat i 

hemmet eller att mat intogs ute. Ökad brist på sömn noterades också som en avgörande 

indikator. De nämnde också att tid framför TV, TV-spel, dator också kunde påverka till brist 

på fysisk aktivitet. Ytterligare orsaker som omtalades var brist på pengar, transportproblem 

till organiserade aktiviteter och att många barn inte har de fysiska kunskaperna som vissa 

idrottsklubbar kräver. I studien av Power et al. (2009) tillfrågades även lärare om orsaken till 

varför eleverna utvecklade övervikt. De menade på att föräldrarna lade på eleverna för mycket 

aktiviteter, föräldrarnas arbetsschema, tillförlitlighet till hel- och halvfabrikat, ”nyckelbarn”, 

skilsmässa och fattiga föräldrar som rollmodeller var bidragande orsaker.   

2.1 Skolpersonals påverkan på barns hälsa 

Hartline-Grafton och kollegor (2009) har intresserat sig för om elevernas livsstil kan påverkas 

genom att personal framstår som tydliga rollmodeller. De har studerat anställdas närings- och 

livsmedelsintag i en grundskola. De forskarna ville ta reda på var om personalens matvanor 

och livsstil kan påverka elevernas syn på hälsa. I studien kunde det konstateras att 31 % av de 

anställda i personalen kategoriserades för övervikt enligt BMI och 40 % definierades som 

feta. Kopplat till livsstil så uppnådde endast 7 % av personalen den amerikanska 

matpyramidens rekommendationer och 14 % uppnådde det dagliga rekommendationerna för 

mjölk och mejeriprodukter. Forskarna drog därmed en slutsats att skolpersonals livsstil kan ha 

negativa och positiva inverkningar på elevernas val av livsmedel (Hartline-Grafton, 2009). 

 

Även en svensk studie har kommit fram till en likvärdig slutsats som Hartline-Grafton (2009). 

Projektet Friska barns syfte var att medvetandegöra och skapa gemensamma dokumenterade 

rutiner och förhållningssätt till hälsosamma mat- och rörelsevanor i förskolan. Projektet 

avslutades år 2009 och i delårsrapporten från 2009 framkommer att det fanns stora svårigheter 
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med kommunikation och dokumentation, samt bristande rollmedvetenhet om hur 

förskolelärarna skulle vara en förebild (Friedl & Wikland, 2009). 

2.2 Skolpersonals attityder 

I en studie av Neumark-Sztainer et al. (1999) konstaterar de att lärares attityder är av stor vikt 

att arbeta med då övervikt och fetma tenderar att vara mer komplexa budskap än till exempel 

avrådan av rökning. Det viktrelaterade budskapet berör såväl sociala, psykiska, fysiologiska 

så som ekologiska aspekter. Det innebär att ha en hög grad av finkänslighet vid bemötande av 

barn och ungdomar med viktproblem eller vid uttalande av hälsobudskap. I studien så 

undersökte de lärares attityder till övervikt och förebyggande av övervikt samt deras egna 

attityder om sig själva och sin vikt. Merparten av respondenterna uppgav att de såg övervikt 

och fetma som en individuell företeelse. Att det är individen själv som skapat sig problemet 

och att det är individen själv som kan ta itu med problemet.  

3. Övergripande fakta 

3.1 Demografiska fakta över hälsa och skolans hälsostatus i Oklahoma och 

New Hampshire, USA 

Med regelbundet interval får samtliga medlemsstater i USA uppge ett antal rapporter över 

status på hälsa i deras region. Här nedan redovisas information från rapporterna ”Youth Risk 

Behaviour Survey” och ”School Health Profil”.  

Oklahoma 

I rapporten ”Oklahoma Youth Risk Behaviour Survey” från 2007 utförd av U.S. Department 

for Human Service (DHHS), (CDC, 2010) över övervikt bland barn och ungdomar i 

Oklahoma uppges 15 % kategoriseras som feta. I rapporten framkommer att 84 % av 

respondenterna uppger att de äter frukt och grönsaker mindre än fem gånger per dag under en 

vecka. 41 % dricker läsk (varav ej lightläsk) minst en gång per dag i veckan. 50 % av de 

deltagande i studien uppnår inte de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet och 60 % av 

dem deltar inte på idrottslektioner.  Om möjligheten finns till dagliga idrottslektioner så svarar 

66 % att de inte deltar dagligen. 33 % tittar på TV mer än tre timmar per dag och 19 % av 

respondenterna spelar teve/dataspel eller använder en dator för annat än skolarbete mer än tre 

timmar per dag.  

 

Samtliga kommunala skolor får uppge hur deras hälsoprofil ser ut i ”Oklahoma School Health 

Profil” (DHHS, CDC, 2008). I hälsoprofilen framkommer följande siffror: 
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Skolan uppger att 12 % av studenterna rekommenderas att ta två eller mer lektioner i 

hälsoutbildning. I lektioner om näringslära och beteenden kring mat så undervisas totalt 42 % 

i fjorton lektioner. 35 % av studenterna undervisas i tolv lektioner i ämnen kring fysisk 

aktivitet och idrott. Utav de rekommenderade idrottslektionerna i samtliga årskurser så deltar 

omkring 30 % av studenterna. 40 % av skolorna i Oklahoma rekommenderar inte studenter att 

delta i andra idrottslektioner eller fysiska aktivitetsutövningar, dock erbjöd 49 % av skolorna 

alternativ till samtliga studenter till att kunna delta i andra aktiviteter eller idrottsklubbar. 

Av responderande skolorna uppger 33 % att de inte säljer mat och drycker med försämrade 

näringsvärden utanför det nationella mat/ lunchprogrammet. Endast 6 % erbjöd frukt eller 

icke-friterade grönsaker till försäljning i automat eller affär i skolan/ samlingslokal/ snackbar 

och under firande inom skolan där mat och dryck erbjöds. Totalt 33 % svarade att de förbjöd 

alla former av godis, snabbmatsrestauranger och läskedrycker i samtliga av skolans lokaler. 

95 % uppgav att de hade en kopia av deras distrikts hälsofrämjande policy. 39 % besvarade att 

de använde sig av ett index över skolans hälsa eller liknande självskattande verktyg till att 

fastställa policy, aktiviteter och program inom fysisk aktivitet, motsvarande siffra var 43 % 

för att fastställa policy, aktiviteter och program inom nutrition.  

 

New Hampshire 

”Youth Risk Behaviour Survey” från 2007 för New Hampshire påvisar att 12 % av barn och 

ungdomar har fetma. I deras rapport framkommer det också att de äter mindre frukt och 

grönsaker än Oklahomas barn och ungdomar. Deras responds uppgår till att 78 % intar det 

mindre än fem gånger per dag under en vecka. Däremot dricker de nästan hälften så lite läsk, 

24 % uppger att de dricker läsk (ej lightläsk) minst en gång per dag varje vecka. 53 % av 

respondenterna uppnår inte de rekommenderade nivåerna för fysisk aktivitet. 66 % svarar att 

de inte deltar på idrottslektioner och utav de som erbjöds idrottslektioner varje dag svarade 83 

% att de inte deltog dagligen. 25 % tittade på TV i mer än tre timmar per dag och 25 % 

spelade TV/ dataspel eller använde datorn för annat än skolarbete mer än tre timmar per dag, 

vilket är något mer än de uppgav i Oklahomas rapport. 

 

I resultatet från New Hampshires ”School Health Profil” från 2008 svarar de följande
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Av samtliga skolor rekommenderades 49 % att erbjuda två eller fler kurser i hälsoutbildning. 

Totalt 64 % undervisades i 14 lektioner om näringslära och beteenden kring mat. 52 % av 

skolorna besvarade att de undervisade sina studenter i 12 lektioner om fysisk aktivitet och 

hälsa. Besvarat utifrån samtliga årskurser undervisades 77 % i det rekommenderade antalet 

idrottslektioner. 78 % av skolorna erbjöd inte samtliga studenter att delta i andra 

idrottslektioner. Totalt 81 % av skolorna besvarade att de erbjöd sina studenter olika alternativ 

till att delta i andra aktiviteter eller idrottsklubbar. Nästan hälften av responderande skolor 

besvarade att de inte tillät försäljning av näringsfattig mat och dryck utanför skolans 

nationella mat/ lunchprogram. 24 % erbjöd frukt eller icke-friterade grönsaker till försäljning i 

automater/ affärer i skolan/ samlingslokaler/ kafeterior och under firande när mat och dryck 

erbjöds. Totalt 58 % hade valt att förbjuda alla former av godis, snabbmatsrestauranger och 

läskedrycker i samtliga av skolans lokaler. 98 % besvarade att de hade en kopia av deras 

distrikts hälsofrämjande policy. Endast 40 % svarade att de använde ett index över skolans 

hälsa eller liknande självskattningsverktyg med syfte att fastställa deras policy, aktiviteter och 

andra program inom fysisk aktivitet. Motsvarande siffra var 41 % inom nutrition. 

3.2 Statlig reglering inom New Hampshire och Oklahoma 

New Hampshire har inget statligt system i att undersöka prevalensen av över- och undervikt 

bland barn och ungdomar. Information inhämtas genom rapporter och statliga utvärderingar 

som utförts (Report of the New Hampshire Commission on Prevention of Childhood Obesity, 

2009). I Oklahoma har de ett nationellt system över detta, bland annat har It’s All About Kids 

(IAK) fått utvärdera sina resultat via BMI-mätningar (Muilenburg-Trevino et al. 2010). 

 

New Hampshire Department of Education (DOE) har det primära ansvaret för mat i skolan i 

New Hampshire. Enligt State Law RSA (189:11a) kräver den att minst ett mål mat ska 

serveras per dag i skolan och att den ska vara fri eller subventionerad för barn som inte kan 

betala den, samma kriterium utgår Oklahoma ifrån (Oklahoma State Department of 

Education, Child Nutrition Programs, 2005; Report of the New Hampshire Commission on 

Prevention of Childhood Obesity, 2009). Oklahoma har dessutom en statlig lag om att varje 

distrikts utbildningsansvariga har ett ansvar i att eleverna i grundskolan inte ska ha 

tillgänglighet till livsmedel med minimalt näringsvärde, förutom vid speciella tillfällen 

(Oklahoma State Department of Education, Child Nutrition Programs, 2005).    
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3.3 Statlig reglering av försäljning av mat inom skolan 

USDA har ingen auktoritet till att bestämma över mat som säljs utanför skolmatsalen eller den 

ordinarie mattiden, det vill säga kring skollunch. USDA har en policy om att ingen mat med 

minimalt nutritionsvärde kan säljas under den ordinarie matserveringstiden, men maten kan 

likväl säljas på andra platser eller under andra tider. Det är i med detta ett ansvar på skolan 

och skoldistriktet till att reglera hur de vill justera för livsmedelsförsäljning. DOE har inga 

etablerade policys över mat som säljs på andra tider än lunchen. Eleverna är fria att ta med sig 

mat och dricka till skolan i såväl New Hampshire som Oklahoma. (Oklahoma State 

Department of Education, Child Nutrition Programs, 2005; Report of the New Hampshire 

Commission on Prevention of Childhood Obesity, 2009).   

3.4 Ekonomiska konsekvenser av övervikt 

I en rapport från 2005 av Marder och Chang fastställde de att barn som behandlades för 

övervikt är upp till tre gånger så dyra jämfört med barn som är oförsäkrade. Offentlig 

sjukvård i behandling av fetma för barn bekostad av Medicaid (nationellt sjukvårdssystem för 

oförsäkrade) var år 2006 omkring 6,700 amerikanska dollar medans försäkrade barn var på 

3,700 amerikanska dollar. Den nationella kostnaden för barn med fetma i USA var för 

försäkrade barn år 2006 kring 11 amerikanska billioner och för barn under Medicaid 

omkostnader cirka 3 amerikanska billioner. Marder och Chang (2005) noterade dessutom att 

barn med övervikt har upp till tre gånger så hög risk i jämförelse med normalviktiga barn att 

bli hospitaliserade.    

4. Policyarbete 

Den här studien handlar om policyarbete. Studien analyseras utifrån en teoretisk policyansats 

av Jenkins (1978), vilket noterat följande punkter för stadium i policyprocessen: 

 Initiativ 

 Information 

 Överväganden 

 Beslut 

 Implementering 

 Utvärdering 

 Avslutning 

4.1 Policyarbete som grund för att skapa en förbättrad hälsa 

I en studie av Foster el. al (2003) undersökte de om utvecklande av policys inom skolan kan 

vara en stödjande miljö till att förbättra och förebygga övervikt och fetma. De utvecklade sex 
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kriterier vilka de kom att arbeta med i låg- och mellanstadieskolor i förorter med låg 

socioekonomisk status. Dessa sex komponenter var självutvecklande arbete, träning av 

personal, utbildning inom nutrition, policys med fokus på nutrition, social marknadsföring 

och samarbete med familj i form av bland annat informationsutbyte. Studien följdes upp efter 

två år och kom att ge en signifikant förändring i resultat. Av de deltagande eleverna i 

interventionsskolan kom 50 % av dem att reducera risken för övervikt. I en jämförelse mellan 

interventionsskola och kontrollskola hade 7.5 % av eleverna utvecklat övervikt i 

interventionsskolan och 14 % i kontrollskolan. Foster el. al (2003) menar på att ett program 

med multifaktorer och reglering av policys kan vara en god väg till att förebygga övervikt.    

 

Fördelen med policys är att de kan bli implementerade på olika nivåer och att reglera för till 

exempel utbyggnad av infrastruktur med trottoarer och cykelvägar för att öka tillgängligheten 

för de icke fordonsburna (Levi et al. 2009). Det som är en nackdel med policys är att de sällan 

inger effekt om de inte implementeras med specifika standarder och regleringar. Detta är 

fallet med den federala Wellness Policy som infördes 2006 i USA menar Levi et al. (2009) på. 

Den vill säkerhetsställa att samtliga skolor inför en Wellness Policy, med en teoretisk 

förklaring över minst en åtgärd inom varje område som till exempel idrottslektioner och 

hälsoutbildning. Det som gör att Wellness Policyn har svårt att fungera i praktiken är att det 

inte framgår att de måste utföra det som står (a. a).   

 

Wellness Policy 

År 2006 kom en federal lag (PL 108.265 Section 204) om att samtliga publika skolor i USA 

måste utveckla en lokal Wellness Policy. Den ska involvera föräldrar, studenter, en 

representant från det lokala skolköket, skolstyrelsen, skoladministratörer och eventuella andra 

arenor i samhället (School Nutrition Association, 2006). Policyn reglerar följande områden: 

 

1. Program inom nutrition riktat mot barn ska vara kompatibla med federala, statliga och 

lokala kriterier. Programmet ska vara tillgängligt för alla barn. 

2. Utbildning inom nutrition ska erbjudas och förespråkas. 

3. Samtliga skolbaserade aktiviteter ska vara i överensstämmelse med kriterierna som 

upprättas inom den lokala Wellness Policy. 

4. All mat och dryck som finns tillgängligt inom skolområdet under skoldagen, 

inkluderat automater, försäljning av mat/ livsmedel efter skollunch, elevaffärer, 
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klassfester och finansiering, ska vara i enlighet med de Amerikanska 

näringsrekommendationerna (DGA). 

5. All mat som är tillgängligt inom skolområdet ska vidhålla restriktioner från 

riktlinjerna för livsmedel och säkerhet. 

6. Skolmiljön ska vara säker, komfortabel, trevlig och erbjuda tid och utrymme för att 

inta måltider.  

7. Mat och/ eller fysisk aktivitet ska inte användas som belöning eller straff. 

4.2 Bakgrunden till skolbaserade program 

Övervikt bland barn och ungdomar har i USA kommit att fyrdubblas sedan 1980-talet (Levi et 

al. 2009). Av den anledningen kom de så kallade skolbaserade programmen att utvecklas i 

USA under slutet av 1980-talet som ett tidigt försök till att förebygga och motverka övervikt 

och fetma bland barn och ungdomar (Collins et al. 2008). Varför skolan valdes som arena var 

för att över 95 % av barnen var anslutna till skolsystemet. Främjande av fysisk aktivitet och 

hälsosam kost har länge varit en viktig aspekt i det amerikanska utbildningssystemet, vilket 

bidrog till att programmet inte skulle vara något alltför nytt (Collins et al.). Idag har 

utvecklingen kommit längre och det finns ett antal program som riktar sig mot skolan som 

hälsofrämjande arena. Programmen skiljer sig åt genom att de kan vara från statlig grund, 

ideell basis eller program som kostar pengar att ansluta sig till (Institute for Alternative 

Futures, 2008). Idag har studier konstaterat att väldesignade och välimplementerade program 

kan effektivt förebygga och motverka övervikt och fetma (Veuglers & Fitzergald, 2005).  

4.3 Effekten av olika typer av skolbaserade program 

Det finns ett flertal skolbaserade program som inriktar sig på varierande ämnen och nivåer. 

Merparten skolbaserade program/ interventionsinsatser är fokuserade på ökad fysisk aktivitet 

och/ eller matvanor samt nutrition. Dessa har visat sig ge en begränsad effekt (Power et al. 

2009; Veuglers & Fitzergald 2005). I somliga fall har barnen till och med ökat i vikt 

(Veuglers & Fitzergald, 2005).  

 

Veuglers och Fitzergald (2005) konstaterade i sin studie, att de att de insatser som visat sig ge 

mest signifikant effekt till att förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar har varit 

skolbaserade program som fokuserat på ett övergripande antal påverkande faktorer, riktade 

mot flera nivåer i samhället, till exempel skola, föräldrar och samhällsarenor. Dessa program 

har visat sig skapa en viss beteendeförändring och ökad medvetenhet i val av mat. Detta har 
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även Devault et al. (2009) konstaterat i studien av det skolbaserade programmet It’s All About 

Kids. I deras studie fokuserade de på fysisk aktivitet, näringslära, kunskap i måltider och 

portionsstorlekar, val av livsmedel och utbildning i hälsa. I programmet kom de också att 

involvera lärare, föräldrar, tandläkare, hälso- och sjukvård och det omkringliggande 

samhället. Programmet visade sig ge en betydande förändring i elevernas val av mat. 

  

I en litteraturstudie från 2009 (Van Cauwenberghe et al.) av europeiska skolbaserade program 

så visar den på att 77 % av studierna som var riktade mot barn, visade på en förändring i 

matvanor och 25 % visade på en förändring i kroppssammansättning. I studier som riktades 

mot ungdomar så uppvisade även de på att 77 % tenderade att ändra sina matvanor. I dessa 

studier skedde ingen förändring i kroppssammansättning. Detta påvisar enligt Sonneville et al. 

(2009) att det är viktigt att påbörja preventiva interventioner i tid, bristande matvanor i unga 

år tenderar att kvarstå även i tonåren.  

4.4 Grunden till ett skolbaserat programs uppbyggnad 

Baserat utifrån en nationell amerikansk policy för skolbaserade program med syfte att 

förebygga övervikt och fetma 

1. Koordinera och integrera för hälsorelaterade program inom skolan genom statlig 

regering och icke statliga organisationer. 

2. Använda statlig och lokal data för vägledning för beslutsfattande och formulering av 

policy. 

3. Stödja utbildning av skolans hälsostyrelse och noggrann planering av skolans plan och 

process inom hälsa. 

4. Etablera stark hälsofrämjande policy. 

5. Införa kompetensutbildning för skolpersonal genom certifiering och professionell 

utbildning.  

6. Etablera kriterier för hur mycket tid studenter skall ägna åt skolidrott. 

7. Skapa standardiserade näringsvärden för mat och dryck i skolan. 

8. Befrämja hög kvalitet av utbildning inom hälsa och idrott. 

9. Stödja studenter till att delta i högkvalitativa skolmatsprogram. 

10. Stödja förslag av studenter till att engagera sig i fysisk aktivitet och konsumera 

hälsosammare mat (CDC, 2010c).
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5. Syfte 

Syftet är att beskriva några amerikanska skolbaserade preventionsprogram vars mål är att 

förbättra hälsan bland eleverna genom att motverka och förebygga övervikt. 

5.1 Frågeställningar  

 Hur ser insatserna ut? 

 Hur kan insatserna hjälpa till att skapa en ökad hälsa i skolor? 

 Hur upplevs insatserna att fungera i förhållande till faktorer utanför skolans område? 

 Vad ger insatserna för resultat, skapar det en ökad hälsa? 

6. Metod 

Tanken var från början att endast studera interventionsprogram inom amerikanska skolor, vars 

syfte är att förebygga och motverka övervikt. Denna tanke kom att minska allteftersom på 

grund av bristande svarsfrekvens. Av en händelse kom en kvinna på en av organisationerna 

som blev kontaktad att svara att hon inte längre arbetade där. Emellertid berättade hon att 

hennes väninna arbetade med att utveckla och implementera enstaka interventionsinsatser i 

skolor på en ort i New Hampshire. Hennes väninna var väldigt intresserad av utbyte med 

andra kultur och hon undrade om det var acceptabelt att förmedla kontakt. Kontakt 

förmedlades, och därmed kom den ursprungliga tanken att förändras till att studera ett 

interventionsprogram och ett program med mer enstaka interventionsinsatser på en ort. 

Tanken kan ifrågasättas om vad det är som gör det så intressant att studera dessa 

interventionsinsatser när det på vissa orter i Sverige arbetas på en bredare front? Svaret blir 

där att i Sverige arbetas det i huvudsak med fokus på fysisk aktivitet och/eller kost i form av 

väl sammansatt skolmat. Dessa amerikanska interventionsinsatser har ett större 

helhetsperspektiv med fler involverade aktörer, liksom interventionsprogrammet. Detta gör 

dem intressanta att studera.   

6.1 Studiedesign 

Studien är en deskriptiv studie utav kvalitativ ansats med observation och ostrukturerade 

djupintervjuer som huvudsaklig metod. Detta val kom att förefalla mest svarande i med att 

studien utfördes i USA varav observation var av en betydande del. Som teoretisk ansats har 

policyanalys av Jenkins (1978) använts, där bland annat implementering är av stor vikt utifrån 

den deskriptiva analysen. Att foga samman fler metoder till en helhet kallas triangulering 
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(Björklund & Paulsson, 2008). Från början var tanken att utföra observation utifrån en så 

kallad observationsguide. Denna tanke kom dock att ändras till fler och mer djupgående 

intervjuer för att öka svarsfrekvensen och därmed få en utökad bredd på studien. 

Djupintervjuer upplevdes också väldigt passande i med att studien skulle utföras under en 

längre tid med fler frekventa möten med människor.  

6.3 Urval och undersökningsgrupp 

Urval 

Från mitten av december 2009 till och med början av februari 2010 söktes det på skolbaserade 

program och organisationer omkring dem, med hjälp av den sökbaserade webbtjänsten 

Google.se.  Totalt kom elva organisationer med skolbaserade program implementerade i 

skolor att tillfrågas över om de var intresserade av att bli besökta och studerade. Totalt 

svarade fyra organisationer; en svarade ja, två svarade att de inte längre existerade och en 

respondent besvarade att denne inte längre arbetade inom organisationen. Sju organisationer 

besvarade inte. Till urvalet kom det också att inkluderas en ort i New Hampshire med flertalet 

interventionsinsatser baserade utifrån ett preventivt arbete inom arenan skola. 

 

Undersökningsgrupp 

New Hampshire 

Undersökta områden/ program med koppling till skolors hälsoarbete: Hälsomodell utifrån 

CSHP, FIT, HEAL, Healthy Teeth Healthy Toes, Landmark College, Keene State College, 

AFHY, Early Sprout, 5210, tre grundskolor upp till årskurs fem, Keene Recreation Center, 

CATCH After School Club. Intervjuade personer: Koordinator för FIT, Koordinator för 

HEAL, tandhygienist inom Healthy Teeth Healthy Toes, Lärare på Landmark College, 

Professor och dietist inom nutrition på Keene State College vilket är en av skaparna för 5210. 

Director för Keene Recreation Center och ansvarig för CATCH After School Club, intervjuad 

idrottslärare på ”Rhondas skola”, vilket även är den huvudansvariga koordinatorn för samtliga 

insatser och andra skaparen av 5210. Skolsköterska ”Rhondas skola”. Idrottslärare skola X 

samt professor och skapare av Early Sprout.     

 

Oklahoma 

Undersökt program: It’s All About Kids (IAK).  

Intervjuade personer: Inom IAK; Program manager (koordinator), tre personer med 

utbildningen Health Education/  Health Education Specialist), en ansvarig dietist, en 

socialarbetare, två sjuksköterskor, en tandhygienist. Intervjuade personer inom utvalda skolor 
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inom Tulsa County: två rektorer, två sjuksköterskor, en lågstadielärare, en idrottslärare, två 

köksansvariga, en skolpsykolog.   

6.4 Bortfall 

En intervju med en skolpsykolog försvann på grund av datafel, i med att intervjun inte 

noterats via skrift har intervjun inte tagits med som material.  

6.5 Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in via ostrukturerade intervjuer och observation. Intervjuerna har utförts på 

varierande platser, sexton intervjuer var bestämda på förhand medans sex var av mer spontan 

innerbörd.  Övergripande observationer har skett av samhällena Keene och Tulsa. 

Observationer har utförts i klassrum som passivt deltagande.  

 

Fem intervjuer har inte redovisats i resultatet på grund av de inte förefallit relevanta för det 

undersökta området. Tre av dem har utförts i Keene och två i Tulsa. De som valts att inte 

redovisas var inom Keene: intervju med lärare på Landmark College. Detta på grund av att 

College inte varit det undersökta området utan det huvudsakliga fokuset har varit på 

grundskolor, i med att samtliga insatser varit mer inriktad mot den arenan. Intervju med 

idrottslärare på Skola X, detta på grund av att skola X var lokaliserad i en region utanför 

Keene. I med att fokuset huvudsakligen varit på Keenes distrikts arbete som helhet, har den 

inte platsat i studiens sammanhang. Den tredje intervju som inte platsade i studien var med en 

tandhygienist inom Healthy Teeth, Healthy Toes, orsak till att denna inte redovisats var av 

samma motiv som föregående intervju. I Tulsa har intervjuerna med tandhygienist och 

socialarbetare inte kommit att redovisas. Detta på grund av att intervjuerna inte gav något mer 

material till studien, studien var ”mättad”. Ingen av dessa intervjuer redovisas som källor.  

Totalt antal redovisade intervjuer i undersökningen är sjutton stycken.  

6.6 Tillvägagångssätt  

Studien har utförts under fyra veckor i två delstater i USA. En vecka tillbringades i Keene i 

New Hampshire och tre veckor tillbringades i Tulsa i Oklahoma. I Keene förmedlades kontakt 

med varierande aktörer som var involverade i hälsoarbete i grundskolor, offentliga 

institutioner och samhällsverksamhet. I Keene finns inget övergripande strukturerat program 

utan allt är sammanfogat som flera delar av en helhet, samtliga av dessa styrs av olika aktörer. 

En övergripande verksamhet inom Keene är AFHY, Advocates for Healthy Youth, vilket är 

en volontär grupp som ser över och samordnar insatser. Den största delen av tiden i Keene 
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kom att tillbringas med personer inom denna grupp. Med utgångspunkt från AFHY utfördes 

intervjuer och studerande av övergripande aktörer i deras verksamhet. Ungefär en tredjedel av 

tiden kom också att tillbringas i skolor där det kom att ske observationer av idrottslektioner, 

lunchmatsal och lektioner om koordination samt näringslära.  

 

I Tulsa kom utgångspunkten den större delen av tiden att ske från Tulsa Health Department 

(THD), vilka koordinerade det skolbaserade programmet It’s All About Kids (IAK). Detta var 

även huvudsyftet för studien i Tulsa. Intervjuer kom att genomföras med personal på THD, 

vilka hade koppling till programmet samt med personal på tre skolor i varierande distrikt. 

Samtliga var anslutna till programmet IAK. Observerationer kom att ske av ett flertal 

lektioner. Dessa var inom mobbning, näringslära, stress, fysiologisk utveckling (human 

growth) och fysisk aktivitet. Samtliga utfördes inom IAK:s regi.  

 

Intervjuer har skett under både ordnade samt oordnade former under en längre tid. Vissa 

intervjuer har påbörjats vid ett tillfälle för att sedan slutföras vid ett senare tillfälle. Detta på 

grund av att respondenten blivit upptagen av annat, eller att tiden inte räckt till. Merparten av 

intervjuerna har spelats in, dock har tre intervjuer inte spelats in (dessa redovisas i 

källförteckning), detta på grund av miljön inte lämpade sig för inspelning. Orsakerna var att 

barn var närvarande eller att ljud av störande art påverkade inspelning. En annan faktor har 

också varit att några av dessa respondenter har varit positiva till att intervjuas, men inte till att 

spelas in. Av respekt för respondenten har därför intervjun endast noterats via skrift. 

Observationer har skett under en längre tidsintervall. Flertalet observationer har förekommit i 

gruppsammanhang.  

6.7 Dataanalys 

Det insamlade datamaterialet har analyserat utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Bogan & 

Taylor, 1984). De inspelade intervjuerna har först och främst transkriberats för att sedan läsas 

igenom ett flertal gånger innan påbörjande av innehållsanalys. I utförande av innehållsanalys 

har texter med gemensam innebörd fogats samman i ett nytt dokument under en 

meningsbärande uppbyggnad, till exempel ”rollmodeller”. Kategorierna har därefter 

förkortats för att passa syftet och dess frågeställningar. Data har också kommit att presenteras 

i beskrivande modeller för att belysa förhållanden mellan varandra.  Slutligen har data som 

framkommit analyserats utifrån ”Nationell amerikansk policy för skolbaserade program med 

syfte att förebygga övervikt och fetma” (s. 14) samt policyanalys av Jenkins (1978) (s. 10). 

Varför dessa analysmetoder har valts har två orsaker. Jenkins policyanalys är en övergripande 
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utgångspunkt för policyprocessen, vilket är en process som kommer att analyseras i 

diskussionsdelen. Den nationella amerikanska policyn har sin grund i att policyn ter sig 

relevant för skolbaserade program samtidigt som den har stora likheter med den federala lag 

om Wellness Policy (s. 11) som infördes år 2006 i USA.   

6.8 Metodens validitet och reliabilitet 

I flertalet av observationerna som utförts har studiens författare kommit att vara en del av 

gruppen. Detta har varit ofrånkomligt. I med detta kan studiens validitet komma att påverkas, 

då förmågan att förhålla sig neutral till det undersökta området minskar.   

 

Merparten av intervjuobjekten har valts ut på förhand från manager på IAK i Tulsa samt av 

koordinator i Keene. Studiens författare har därmed haft väldigt liten påverkan till val av 

intervjuobjekt. Den största påverkan studiens författare har innehaft har bestått av två dagar i 

Tulsa då möjligheten att gå runt oobserverad för intervju och observation på två skolor i Tulsa 

infann sig. Att författaren inte kunnat påverka valet av intervjuobjekt skapar en viss 

selektivitet av information som framkommer.   

6.9 Forskningsetiska övervägande 

I med att övervikt och fetma tenderar att vara känsliga ämnen och väcka upp mycket 

diskussioner har många funderingar kretsat kring hur frågor kan ställas utan att de innehåller 

allt för mycket värderingar. Studien har också valt att fokusera på de som arbetar med 

programmet och skolor som berörs av programmet. Detta har varit på grund av att vid 

intervjuer med barn krävs det ett större förarbete med förfrågan. I med att studien har utförts i 

ett annat land hade detta även inneburit mer problem och svårigheter, det innebär bland annat 

ett större förarbete med förfrågningar och att sätta sig in i deras etiska regler och riktlinjer 

kring utfrågningar av barn. Vid förfrågan till intressenter har de delgivits autonomi och rätt till 

att avbryta när de själva vill och därmed har samtyckekravet uppfyllts (Vetenskapsrådet, 

2002) . De har även delgivits fullständig information om vad studien kommer att användas till 

och vilka den riktar sig till i enlighet med informationskravet (a. a.).   

 

De övergripande ansvariga har tillfrågats hur de velat att deras ort samt programnamn ska 

benämnas i studien. Samtliga har velat att orten och deras arbeten ska benämnas. Detta kan ha 

en orsak i att de vill att deras namn ska bli mer internationaliserade och omtalade. Samtliga 

respondenter har inte heller haft några åsikter om namn och yrkesbenämning. Av hänsyn till 

konfidentialitetskravets praxis (Vetenskapsrådet, 2002) har samtliga namn och skolor 
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fingerats i rapporten, yrkestitel framkommer dock. Till de övergripande ansvariga har det 

erbjudits en kortare sammanfattning av rapporten för att delge till dem som deltagit i studien. 

Varför det inte har erbjudits en fullständig rapport handlar om tiden det tar till att översätta till 

engelska.  

7. Resultat  

Syftet med studien är inte att jämföra de undersökta programmen utan att beskriva dem i sin 

helhet och fulländlighet. Resultatet presenteras utifrån specifik region. Därmed är resultatet 

uppdelat i två delar, en för Keene, New Hampshire och en för Tulsa, Oklahoma.  

Som analysredskap har Nationell amerikansk policy för skolbaserade program med syfte att 

förebygga övervikt och fetma (NASP) använts (s. 13). Dessa punkter redogörs ovanför 

relevanta stycken som uppfyller kriterierna för policyn. 

7.1 Keene, New Hampshire 

Koordinera och integrera för hälsorelaterade program inom skolan genom statlig 

regering och icke statliga organisationer (NASP, punkt 1) 

 

Stödja utbildning av skolans hälsostyrelse och noggrann planering av skolans plan och 

process inom hälsa (NASP, punkt 3) 

 

Bakgrund till behovet av överviktspreventiva insatser inom skolorna i Keene 

Orsaken till att överviktspreventiva insatser inom skolan kom att bli en mer central aspekt i 

Keene, var för att Rhonda hade arbetat med hälsofrågar aktivt men obetalt i ett flertal år för att 

öka hälsan i hennes skola. Rhonda är utbildad idrottslärare i grunden. När mätningarna från 

2009 av prevalensen för övervikt kom att visa på en nationell avstannad effekt, men ökning i 

New Hampshire (NH) och Keene, insåg de i NH och Keene att något måste göras. I med att 

Rhonda varit ett en aktiv person i sammanhanget i ett flertal år fick hon ett erbjudande om att 

ta uppehåll från sin tjänst som idrottslärare under ett år. Detta för att i stället arbeta heltid med 

uppbyggande av ett system inom samtliga skolor i Keenes skoldistrikt samt att vara tillgänglig 

för Monadnock, Winchester och Hinsdale skoldistrikt i Cheshire County. Detta med syfte att 

främja elevernas hälsa och välmående. Insatsen finansieras huvudsakligen av en anonym 

donation. 
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Den största förändringen till att vilja initiera till en annan riktning i skolan kom att ske redan 

2006 enligt Rhonda. Då kom den federala lagen om Wellness Policy som yrkade på att 

samtliga skolor skulle ha en nedskriven Wellness Policy. Rhonda och hennes kollegor kom att 

känna att de ville göra något mer, de ville inte bara skriva. De ville även försöka att utveckla 

och förändra, de bestämde sig för att försöka skapa något av samtliga delar inom policyn.  

En grupp kom att skapas utanför skolan AFHY – Advocates for Healthy Youth. Deras 

mission var att skapa miljöer för familjer, skolor och olika samhällsarenor där barn kan göra 

hälsosamma mat- och aktivitetsval. Gruppen består av ideellt engagerade och intresserade 

aktörer från ledande befattningar i Keene och runtomkring Keene, där samtliga har strävan till 

att vilja förändra. AFHY är kärnan i Keenes arbete med hälsa, det är gruppen som samordnar 

och organiserar. AFHY har bland annat organiserat ett samarbete med Keene State College 

och deras dietistprogram som har ett Internship program (praktik) i ett år. Deltagarna i 

programmet får möjlighet att arbeta med olika samhällsprojekt inom hälsa runt om i Keene 

och närliggande regioner.  

AFHY är också en aktiv grupp till att påverka till utvecklande av Keenes infrastruktur. Bland 

annat har de initierat ett samarbete med lokala byggnadskontor och grupper inom skolor för 

utvecklande av gång- och cykelvägar omkring skolområden.  

7.2 Rhondas ”hälsomodell” (CSHP) 

Arbetet inom grundskolan 

Rhonda har under sitt år som koordinator kommit att bygga upp en form av koordinerat 

skolbaserat program baserat utifrån CSHP (Coordinated School Health Program) utvecklat av 

CDC (Center for Disease Control and Prevention). Det grundläggande programmet utifrån 

CSHP består av åtta punkter. Fysisk aktivitet/ idrott, nutrition och hälsosamt ätande, 

samhällsservice inom hälsa, utbildning om barns utveckling, hälsoutbildning, involvering av 

föräldrar och samhälle, hälsofrämjande för skolpersonal och annan service så som tandhälsa. 

Rhonda säger att det i Keene finns en stark ”samhällskänsla”. Det finns ett intresse till att 

tillsammans arbeta för förändring.  Flertalet av de insatser som görs i Keene riktar sig mot 

barnen via skolan, men visionen är även att barnen ska förändra föräldrarna och föräldrarna i 

sin tur positivt ska påverka sina vänner och bekanta. Det finns en önskan och strävan om att 

skapa ringar av förändringar.  Rhonda betonar att utbildning är grunden till förändring. 

“Det viktigaste för att skapa förändring är utbildning!!! För familjer 

genom att arbeta med läkare, för barn genom förskolan, i förskola till 
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gymnasium och universitet, på arbetsplatser, genom hälsoförsäkring, i 

tidiga interventionsprogram, i samhället…” Rhonda, idrottslärare och 

koordinator. 

a) Hälsoutbildning som erhålls 

I årskurs fyra börjar de att undervisa om kroppen och sexualitet. Skolan har även en 

sjuksköterska som finns tillgänglig på skolan varje dag, samt en skolkurator som även 

undervisar. Skolkuratorn pratar med barnen om säkerhet, främlingar och hur de är en god vän. 

I huvudsak berör hon det sociala måendet. De har i skolan valt att ha fokus på det mentala 

måendet, berättar Rhonda. Skolkuratorn är även en krishjälp för om det händer något inom 

skolan eller i något barns familj. Hon arbetar också med familjen som helhet eller mer 

individuellt med barnet.  

”Vi ser detta som en del av hälsa, om du tänker att alla hatar dig så 

känner du dig inte speciellt hälsosam.” Rhonda, idrottslärare och 

koordinator. 

b) Tandhälsa och försäkring 

Rhonda har arbetat för att skapa en förbättrad tandhälsa under sina år som idrottslärare. Idag 

erbjuder de ett tandprogram för samtliga skolor i Keenes distrikt, vilket är ett integrerat 

samarbete med det lokala sjukhuset. De sänder en tandläkare varje år och screenar barnen för 

karies och annan påverkan på tänderna. Programmet i Keene erbjuder också fri tandvård för 

barn som behöver tandvård, men inte har möjligheten att få den bekostad på annat sätt.  

 

c) Personal 

Rhonda anser att personalhälsan är en väldigt viktig del av deras program.  

”Vi vet att lärare och personal är toppenbra rollmodeller för barn, och vi 

vet också att lärare som är hälsosamma bryr sig mer om deras elevers 

hälsa.” Rhonda, idrottslärare och koordinator. 

I Rhondas ”hälsomodell” har de valt att arbeta med personalhälsan genom att tillhandahålla en 

bra hälsoförsäkring samt olika program som personalen kan delta i. Rhonda berättar att 

hälsoförsäkringen fungerar på så sätt att de som går på till exempel gym och tränar tillräckligt 

mycket, ungefär två gånger i veckan, och påvisar detta kan få ersättning för det. 

Skolsköterskan i Rhondas skola kan även erbjuda olika hälsoscreeningar för personalen.  

d) Miljö 
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I CSHP finns en punkt om miljö. Detta är även något Rhonda har tagit fakta på i sitt arbete. 

Detta genom att bland annat se över rengöringsprodukter i skolan för att säkra inomhusmiljön, 

hon har också valt att titta på de yttre aspekterna. Är barnen fria till att röra sig och har de 

inbjudande ytor till lek och rörelse på skolgården och i klassrum.  

”Jag funderar på är det nära till hemmen så barnen kan promenera? Hur 

är trottoarer och cykelvägar? Hur är miljön runtomkring skolan? som 

exempel tittar barnen på träd i årskurs ett, då är det viktigt att det finns 

träd runt skolan… Hur är det med rengöringsprodukter? vad använder vi 

för rengöringsprodukter? Vi har börjat titta på detta, vi vill att barnen 

mår bra i skolan, och det handlar så mycket mer än om kost och rörelse.” 

Rhonda, idrottslärare och koordinator. 

e) Involvering av samhälle 

Rhonda arbetar för att skolorna och AFHY ska få ett samarbete med olika samhällsarenor och 

lokala företag. Familjerna ses också som en väldigt viktig del för hur barnen ska lära sig att 

bli hälsosamma. 

 

Etablera kriterier för hur mycket tid studenter skall ägna åt skolidrott (NASP, punkt 6) 

f) Fysisk aktivitet 

Eleverna har i Keene idrott var sjätte skoldag. Detta innebär att varannan vecka så har de två 

gånger och veckan emellan en gång. Under idrottstimmarna är det inte mycket beröring kring 

specifik koordination eller moment. De har mer valt att fokusera på enbart rörelse, att barnen 

ska röra på sig så mycket som möjligt under de 40 minuter det pågår. Rhonda berättar 

engagerat om att hennes skola arbetar mycket med konst och andra projekt, och om hon har 

möjligheten försöker hon alltid att involvera sig själv i dessa projekt. Totalt erbjuds 120 

minuter fysisk aktivitet per vecka utifrån de statliga riktlinjerna. 

”Även matte går att göra fysiskt aktivt bara viljan finns. Alla har inte 

viljan, men när jag undervisar eller deltar i olika projekt försöker jag 

alltid sträva efter att eleverna ska vara fysiskt aktiva. Jag försöker aldrig 

missa en chans till att lära ut hälsosamma saker.” Rhonda, idrottslärare 

och koordinator. 

 

Befrämja hög kvalitet av utbildning inom hälsa och idrott (NASP, punkt 8) 

Rhonda har ett starkt engagemang i fysisk aktivitet och försöker hela tiden att skapa projekt 

för att eleverna ska bli mer fysiskt aktivt. Ett återkommande projekt de arbetar med i Rhondas 
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skola är något som de kallar ”den gyllene skon”, vilket de har i samband med lov tre gånger 

per år. Utanför skolan har de en promenadslinga runt en fotbollsplan, varav ett varv är cirka 

400 meter långt. Tre gånger per år utser de det barn som har promenerat längst på den 

promenadslingan. 

”Barnen älskar det… det är riktigt roligt och spännande för dem… det 

handlar om hur du håller din kropp hälsosam… vi undervisar på ett enkelt 

och roligt sätt genom detta. Vi undervisar om rörelse på ett väldigt 

positivt sätt. Jag gjorde ett pris genom att spraya en gammal sko i 

guldfärg, och det var allt jag gjorde. Men barnen älskar det likväl, det 

försöker så hårt för att vinna denna gyllene sko, och vinnaren har den sen 

i sitt klassrum så alla kan se.” Rhonda, idrottslärare och koordinator. 

g) Föräldramedverkan och samarbete med föräldrar 

Varje månad skickar skolorna ut ett månadsbrev där de berättar om vad de gör i skolan och 

vad de ska göra. Sjuksköterskan i ”Rhondas skola” skickar dessutom varje månad hem ett 

brev med tips på aktiviteter föräldrarna kan göra med barnen. 

  

Skolsköterskan Evy i ”Rhondas skola” berättar att deras arbete med familjen är tämligen tunt. 

Endast i extrema fall där ett barn ökat eller minskat väldigt mycket i vikt så ringer de hem, 

annars är de upp till föräldrarna att ta kontakt med skolan. Skolorna försöker i övrigt skapa 

kontakt med föräldrarna via 5210 och Kids CATCH Club. 

Stödja förslag av studenter till att engagera sig i fysisk aktivitet och konsumera 

hälsosammare mat (NASP, punkt 10) 

h) Servering av mat inom grundskolan 

Rhondas skola är ingen title1 skola vilket innebär att närmare 100 % har tillgång till fri 

skollunch bekostad på nationell nivå av U.S. Food Service. I skolan och Keene överlag är 

detta av varierande börd. Ett visst antal elever har fri lunch men överlag betalar merparten 

något baserat utifrån föräldrarnas inkomst. Barnen har möjlighet att ta med mat hemifrån om 

de önskar det. Rhonda berättar att det amerikanska nationella skollunchsystemet utvecklades 

1945 med syftet att alla elever ska kunna få ett mål mat om dagen. Idag har syftet frångåtts 

säger hon. 

“På grundskolenivå måste tallriken bli fylld med all mat som ska serveras 

på den, barnen har inte möjligheten att säga nej tack. De måste ha maten 

på tallriken, men det är inte vad de äter. De äter inte frukten, de äter inte 

grönsakerna. De kastar det, så även om riktlinjerna säger det… barnen 
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får ingen näring, och deras kropp mår dåligt.” Rhonda, idrottslärare och 

koordinator. 

I Rhondas skola har de arbetat väldigt mycket med skolan för att skapa en mer hälsosam 

miljö. Tidigare så serverade ett flertal lärare godis eller pizza för någon elev som gjort ett bra 

studieresultat eller dylikt, idag är det slut med det säger Rhonda. De ville sluta med att 

akademiska resultat och skola gick hand i hand med mat, fortsätter Rhonda. Förutom att de 

har slutat med mat som belöningssystem, så har de också tagit bort mat från skolfesterna och 

om det serveras mat så ska de utgå från de amerikanska näringsrekommendationerna, betonar 

hon. Hon säger dessutom att om de serverar kakor eller glass på någon skolfest så serverar de 

idag bara en portion, till skillnad mot tidigare då eleven kunde äta fem kakor, glass, 

hamburgare och pizza. Hon menar på att de i med det visar att det är okej att äta detta, men i 

den mängden. Denna förändring påbörjade de för cirka fyra till fem år sedan i samband med 

att lagen om Wellness Policy kom. Det var den som kom att vara en öppning för Rhonda till 

att vilja sträva ännu mer efter en förändring.  

”Detta är ett steg i rätt riktning, men jag tror verkligen efter att ha gjort 

detta i ett flertal år att varje skola har det aktiva valet att bestämma sina 

egna regler. Det måste verkligen vara skolans samhälle som vill förändra, 

annars går det inte.” Rhonda, idrottslärare och koordinator. 

De har också förändrat sitt upplägg av raster till att eleverna har rast före lunch i stället för 

efter. De har märkt att barnen har mer ro till att äta då.  

I grundskolorna finns de inga läskautomater säger Rhonda, men i lärarrummen finns de 

läskautomater. Hon berättar att de försökt att skapa riktlinjer för godis och andra sötsaker och 

dess närvaro i lärarrummen, dock har det inte kommit att vara så lyckat. I dagsläget finns det 

inga regler för vad som ska intas i lärarrummet. De försöker att låta individerna själva ta sitt 

ansvar.  

”När någon har haft födelsedag eller något sådant så tar de med sig stora 

överblivna kakor eller liknande till skolan, för de vill inte ha det hemma.” 

Rhonda, idrottslärare och koordinator.   

i) Påverkar riktlinjerna i skolmat skolans utbildning inom näringslära och hälsa? 

Rhonda menar på att det som hon och de andra utbildar inom krockar med riktlinjerna. Som 

ett exempel nämner hon att i riktlinjerna är de helt acceptabelt att servera chokladmjölk, men i 

läroböckerna talar de om hälsosamma val och sockerfria val. Men vi har alla olika sätt att se 
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på vad som är hälsosamt, säger Rhonda. Dock menar hon på att det skapar svårigheter i att 

lära barnen en hälsosam livsstil när budskapet inte är enhetligt. 

”… vi undervisar i vårt schema om idrott, kost och annat, och vi säger: 

det här är vad du behöver för att vara hälsosam, det här är hälsosamma 

val. I skolan gör barnen de hälsosamma valen, i 

hälsoutbildningsklasserna lär sig barnen om vad som är hälsosamt och 

hälsosam mat, och sen går det till lunchmatsalen och de äter ohälsosam 

mat. Vad ska barnen göra? Hur kan de göra rätt val av det?” Rhonda, 

idrottslärare och koordinator. 

Rhonda anser att det nationella skollunchprogrammet inte erbjuder några möjligheter till att 

tillaga egen mat eller servera ekologiska produkter. Varje skoldistrikt har sin egen kontroll 

och möjlighet till att bestämma vad som är bäst för dem, och på federal nivå styrs det utifrån 

de nationella riktlinjerna. De är inte i enlighet med dagens näringsrekommendationer, enligt 

Rhonda, men det är en lag att skolorna ska möta dem säger hon. Rhonda säger att hon tror att 

det finns människor som vill erbjuda en mer hälsosam matservice i skolan, men att de stoppas 

på grund av riktlinjerna.  

”De serverar chokladmjölk på grund av det är ett budskap om att barn 

dricker mer mjölk om den är smaksatt, om det är chokladmjölk dricker 

barnen mer mjölk, och… det är människor som tänker att det viktigaste är 

att barnen dricker mjölken, så det tillsätter lite socker och barnen dricker 

mjölken. Bra, är deras åsikt.” Rhonda, idrottslärare och koordinator. 

j) Medvetandeaspekter kring hälsa - rollmodeller 

Rhonda tror att det är många barn i hennes skola som inte vet att till exempel chokladmjölk 

har tillsatt socker, de tar chokladmjölken och tänker att den är hälsosam.  

”De vet inte, jag menar, de är unga och ingen har någonsin lärt dem att 

chokladmjölk har tillsatt socker. Det är upp till de vuxna att lära barnen 

detta.” Rhonda, idrottslärare och koordinator. 

På Rhondas skola har de så kallad mellanmålstid på förmiddagen och eftermiddagen. Detta är 

något eleverna själva tar med sig hemifrån, vissa barn kan få mat från US. Food Service om 

familjerna inte har ekonomi till att köpa mellanmål. Rhonda menar på att det handlar väldigt 

mycket om lärare och föräldrar och vad barnen tar med sig att äta.  

”Vissa lärare bryr sig inte om vad barnen tar med sig hemifrån, medans 

andra lärare talar om det varje dag och talar för frukt och fullkorn och 

mat inom det området.” Rhonda, idrottslärare och koordinator. 
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Rhonda berättar att de hade ett möte en gång i höstas då de gick igenom vad de gör inom 

hälsa och vad de skulle vilja förändra mer. Flertalet av lärare skrev då att de skulle vilja ha en 

salladsbar i skolmatsalen, de ville verkligen försöka sträva efter en förbättrad kost, säger 

Rhonda. 

”Vi tog detta till den skolköksansvarige, och hon hade många orsaker till 

varför svaret behövde bli nej. Vi försökte, men hon ville inte göra det…” 

Rhonda, idrottslärare och koordinator. 

Använda statlig och lokal data för vägledning för beslutsfattande och formulering av 

policy (NASP, punkt 2) 
 

k) Värdering av behov och utvärdering 

För att se behovet i skolorna använder Rhonda och de andra kollegorna sig av CDC:s verktyg 

”Youth Risk Behaviour”, de använder sig även av nationella data från New Hampshire för att 

se behovet. För att utvärdera de insatser som utvecklats genom Rhondas arbete har hon skapat 

en enkätundersökning via internet, som planeras att vara färdig hösten 2010. Rhonda och 

hennes kollegor har en önskan om att införa regelbundna BMI-kontroller i skolorna i Keene, 

vilket de även skulle kunna använda som utvärdering. De försökte komma med ett förslag om 

detta men Rhonda berättar att staten New Hampshire inte godkände deras resultat. Bland 

annat för att det skulle vara för känsligt och en form av anklagelse till föräldrarna, säger 

Rhonda. 

 

l) Hälsoutbildning över lag och dess policyreglering 

New Hampshires stat har ett hälsoutbildningsschema med grundläggande riktlinjer och utifrån 

federal nivå finns en reglerande lag om att samtliga grundskolor ska ha hälsoutbildning i sitt 

schema. Rhonda påtalar dock att det inte är någon som kontrollerar om skolorna har det. Det 

är skoldistriktets ansvar att se över om skolan följer lagen, men jag tror inte att någon tycker 

det är ett bra system att kontrollera med, fortsätter hon. I själva verket borde det vara en 

uppgift för rektorn på varje skola att kontrollera om lärarna undervisar i vad de ska undervisa, 

anser Rhonda.  

7.3 Early Sprout 

Programmet som riktar sig mot förskolan  

Early Sprout är ett projekt som riktar sig mot förskolan. Projektet är uppstartat av professor 

Katrin och två till medarbetare vid Keene State College, projektet samarbetar också med 

Keene State College Dietic Internship Program.  
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Projektet startade upp för att Katrin och medarbetare har noterat att forskning visar på att före 

fem års ålder så börjar barn att utveckla matvanor som de sen kommer att bära med sig för 

resten av livet. Enligt Katrin så vet de också att upp till tre års ålder så äter barn de mesta som 

serveras, det är efter tre års ålder som introducerande av ny mat börjar komma att bli svårare, 

säger Katrin. Därför har de valt att fokusera på grönsaker som förändringsmedel. Vid tre års 

ålder så börjar barnen också att fånga upp sociala faktorer och miljöfaktorer runt omkring 

dem, detta ser de även en chans till att påverka via Early Sprout, berättar Katrin vidare.  

”Så misstagen vi gör är att när vi försöker introducera någon slags 

hälsosam mat så blir det ofta som en form av bestraffning; du måste äta 

upp dina grönsaker innan du lämnar matbordet eller du kan inte gå ut 

före du har ätit upp din broccoli… så barnen kommer att associera maten 

med bestraffningsmat. Skillnaden vi också gör är när vi serverar kakor, 

glass och andra godsaker på en födelsedagsfest eller halloweenfest eller 

andra festligheter… så… maten som vi vill att de inte ska äta för mycket 

av blir symboliserat som en rolig mat… detta börjar de redan fånga upp 

vid tre års ålder…” Katrin, professor och utvecklare av Early Sprout. 

Tanken med Early Sprout var att skapa en spännande och kreativ atmosfär runt en trädgård.  

De började därför bygga en ekologisk trädgård i lekplatsen på förskolans innergård, detta på 

grund av att de ville att den skulle vara lokaliserad där barnen var, inom deras area. Katrin 

berättar att en liknar ett bi medans den andra liknar en liten stuga. Detta gör att barnen kan gå 

in i den och bli en del av varje förändring som sker.  

 

Projektet pågår i 24 veckor under vår- och sommarhalvåret. På vintern köper de grönsakerna.  

Projektet är upplagt på följande sätt: i början av varje vecka så börjar de med att introducera 

barnen för grönsakerna. Barnen kan gå ut i trädgården och plocka till exempel gröna bönor 

och sedan gå in och titta på dem, undersöka vad som är inuti dem och efter det får barnen en 

möjlighet till att smaka på dem. Ibland så komponerar lärarna tre olika färger, till exempel tre 

färger av paprika och barnen får möjlighet att smaka på varje färg och därefter notera 

skillnaden. Efter detta steg så får barnen prova på att laga hälsosam mat i klassrummet med 

grönsakerna som ingredienser. 

”Varför vi gillar att göra detta är för att… först av allt så lär de sig laga 

mat, och vi sänder också med dem ett recept hem i slutet av veckan, så 

föräldrarna kan se ingredienserna. Det är ett bra sätt att arbeta med 

familjerna på, för vi säger inte till dem vad de ska äta, utan i stället 

sänder vi budskapet; hej, du kanske vill prova detta? Ofta är också barnen 
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väldigt exalterade över vad de gjort i klassen under veckan, och de vet att 

vi ger familjen receptet och de vet hur de gör det för de har gjort det 

förut.” Katrin, professor och utvecklare av Early Sprout. 

a) Effekten av Early Sprout 

Katrin berättar att projektet har kommit att resultera i att flera familjer har byggt upp egna 

trädgårdar i sina hem. Detta för att barnen vill fortsätta att odla och smaka även när 

förskoletiden är slut, och föräldrarna har även dem kommit att tycka att detta är spännande, 

säger Katrin.  

“Vi har inte sett någon signifikant skillnad mellan val av grönsaker, 

däremot har data från början av klassen jämfört med slutet av klassen 

visat på att familjerna äter mer av de testade grönsakerna per vecka i 

hemmet. Vi har också sett en ökning av andra frukt och grönsaker, och 

även i låginkomsthushåll, vilket vi tycker är väldigt spännande. Det visar 

på att programmet även fungerar i låginkomsthushåll.” Katrin, professor 

och utvecklare av Early Sprout. 

b) Implementeringsprocessen 

Familjerna var väldigt lättade när vi startade upp, berättar Katrin. Jag tror att detta beror på att 

vi tar en del av pressen ifrån dem och vi hjälper deras barn att äta mer hälsosamt, så de känner 

nog att de inte är de enda som behöver arbeta med detta, fortsätter hon.  

”Jag tror också de är väldigt exalterade över att dela recepten med 

barnen, du vet när allt är serverat och det är bara att gå… och alla recept 

är väldigt enkla. Jag tror vi lär människor att de kan laga hälsosam mat 

med enkla recept och få ingredienser.” Katrin, professor och utvecklare 

av Early Sprout. 

c) Utvärdering 

För att utvärdera resultatet har Early Sprout använt sig av fokusgrupper med föräldrar. I dessa 

har föräldrar berättat att de har barn som velat köpa bönor eller något från affären, och de vill 

köpa en röd, grön och en gul paprika, en färg av varje, för det var vad de gjorde i 

klassrummet.  

”Så vi ser en form av positivt tryck från de små barnen och det är 

underbart!”  Katrin, professor och utvecklare av Early Sprout. 

d) Finansiering 
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Idag så betalar inte föräldrarna någonting för att deras barn deltar i detta program. I framtiden 

kan det komma att bli så, säger Katrin. Programmet finansieras idag med olika fondpengar 

och bidrag från bland annat New Hampshire Health Department. Det kostar cirka femtio 

amerikanska dollar per barn för 24 veckor i programmet.  

I framtiden kan det komma att bli problem för vissa av föräldrar som vill ha barn i detta 

program. En större del av skolorna de idag etablerat sig i är statligt finansierade med ett stort 

antal långinkomstfamiljer anslutna till skolorna. För att försöka komma bort från detta 

problem har några skolor börjat använda grönsakerna till att laga lunch av, vilket sparar en del 

pengar i med att de inte behöver köpa in allting. 

 

Etablera stark hälsofrämjande policy (NASP, punkt 4) 

7.4 HEAL (Healthy Eating Active Living) 

Det samhällsbaserade arbetet riktat mot skolan 

Programmet HEAL utgår från Keene Community Health Department (KCHD). De arbetar 

med att gå in i skolor och företag för att hjälpa dem med att skriva policys för ett 

hälsosammare arbetsklimat samt att utveckla interventioner som har en anknytning till 

policys, praktik och samhälle. Johan, koordinator av HEAL, berättar att orsaken till att HEAL 

startades upp var för att den amerikanska populationen har en stark stigande ökning av fetma. 

Idag är fetma nummer ett som största dödsorsak i USA, i med att fetma är en inverkande 

faktor på cancer, hjärtattack och andra stora sjukdomar säger Johan. HEAL vänder sig till 

största delen till arbetsplatser och samhällsorganisationer, men de är även en del av CATCH 

After School Club program som vänder sig till Keenes grundskolor, vilket bedrivs av Keenes 

Recreation Center.  

Tanken med HEAL är enligt Johan att vara en lokal modell där alla påverkar varandra. Unga 

påverkar föräldrar, föräldrar påverkas av sina arbetskamrater och arbetskamraterna påverkas i 

sin tur av det lokala arbetet på orten. Visionen är en gyllene röd tråd som ska genomsyra hela 

samhället. Johan menar på att om varje samhälle startar ett eget initiativ så kan det i slutändan 

påverka en hel stat. Johan säger att det som gör HEAL unikt och framgångsrikt är att de sitter 

ner och pratar med invånarna, de vänder sig till det lokala samhället.  

”Jag tror det är det som är felet med staten, de bestämmer men lyssnar 

inte. Vi tar oss tiden och sitter ner och pratar med dem.” Johan, 

koordinator, HEAL.  
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Effekten av HEAL är ännu inte klarlagd, HEAL är idag bara ett år gammalt och beräknas att 

pågå i cirka tre år, den första effekten kommer att utvärderas om ett år. Johan säger att han 

tycker att de gör en succé men förefaller samtidigt tveksam till att HEAL ska kunna påverka 

skolan, han menar på att det finns för många program och för mycket fakta. 

”Jag vet inte hur framgångsrika vi kan komma att bli med skolan, vi har 

så många olika program i staterna och barnen är närmare överladdade 

med program. Om vi stiger ut ur bilden så är det alltid något annat 

program som vill hjälpa dem.” Johan, koordinator, HEAL. 

Johan säger också att han tror att den största orsaken till användande av HEAL:s After School 

Program är för att det är en form av dagvård, som dessutom är billigare än den statliga. Deras 

program kostar familjerna trettio dollar i veckan medan den ordinarie dagvården (Författarens 

anteckning: ungefärlig motsvarighet till fritids) kostar familjen hunda dollar i veckan.   

7.5 After School Program inom Keene 

Arbetet efter skoltid 

I Rhondas skola är lärarna volontärer efter skolan för att hålla i så kallade After School 

Program. Rhonda håller själv i en promenadklubb, löparklubb och mountainbike-klubb på 

våren och sommaren och under vintertid så ansvarar hon för 5210. De spelar även spel och 

lagar mat med barnen. På skolan har de också yoga, schack, drama, gitarr och konstklubb. 

Allting är kostnadsfritt och det är fritt att välja om barnen ska gå där. Rhonda uttrycker det 

som att det är fritids efter skolan.  

 

a) 5210 

Programmet 5210 är en After School Club som utvecklats i samarbete med Keene State 

College och deras Internship program. Detta program är ett samarbete med dietiststudenterna 

som gör ett års praktiskt program innan deras examen, under detta praktikår deltar de i olika 

folkhälsoarbeten runt om i Keene, New Hampshire. 

 

5210 står för följande budskap, Fem: Minst fem frukter och grönsaker per dag, Två: Dra ner 

på TV- och datatid till mindre än två timmar per dag, Ett: Delta i minst 60 minuters fysisk 

aktivitet per dag, Noll: Dra ner på läsk och andra drycker med tillsatt socker och drick i stället 

vatten och tre till fyra glas fettfri eller mjölk med högst 1 % fett per dag.  

 

Klubben pågår under sex träffar, på sjätte träffen kan hela familjen komma och delta. De har 

även information om sitt program på internet så att föräldrarna kan få delaktighet i vad barnen 
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gör. När barnen har gjort ett recept så får de ta med sig det hem så att de också kan tillaga det 

hemma med familjen. Rhonda säger att 5210 idag inte bara är ett After School Program utan 

har även kommit att kliva in i klassrummet med sitt budskap.  

”I maj har vi en 5210 ”spirit-week”, den är inte så speciell, men vi har 

märkt att när vi gör någonting som detta, barnen börjar prata om det, och 

lärarna pratar om det, och det pratas om det hemma, så… även om vi 

faktiskt inte gör så mycket… de börjar prata om det på grund av att vi 

faktiskt gör någonting och kallar det någonting /… / Att tala är viktigare 

än att göra, för när vi pratar om någontings så börjar vi att tänka.” 

Rhonda, idrottslärare och koordinator. 

b) CATCH After School Program    

Kids CATCH Club 

Kids CATCH Club skapades för att behovet i skolan inte räckte till säger Brett, Kids CATCH 

Clubs utvecklare och Director på Keene Recreation Center.  

Programmet är varje skoldag mellan 15-17 på eftermiddagen. CATCH är i grunden ett 

evidensbaserat program, men detta är ett modifierat program anpassat för en session av två 

timmar efter skolan, berättar Brett. Programmet fokuserar på fysisk aktivitet och nutrition. I 

grunden valde de att fokusera på detta för att se om de verkligen kunde göra en skillnad, 

fortsätter Brett vidare. Varje termin börjar med att de gör ett fitness-test på eleverna, sedan 

hjälper de eleverna att sätta upp olika mål för varje månad, som till exempel att ta med sig tre 

hälsosamma mellanmål under en månads tid.   

Brett berättar att de märker att under de fyra år som Kids CATCH Club har pågått så har de 

kommit att skapa en förändring. Barnen gör hälsosammare val, säger Brett.  

“En mamma sa till mig: min dotter brukade vanligtvis äta en påse 

potatischips varje dag efter skolan, på grund av ert program köper vi inte 

längre potatischips i vårt hem. Detta på grund av att min dotter inte 

längre vill ha med dem att göra för de är inte hälsosamma.” Brett, 

Director och koordinator av Kids CATCH Club. 

I Kids CATCH Club börjar de programmet med cirka 60 minuters tid för att arbeta med 

hemläxor, spela brädspel eller äta mellanmål. Barnen tar med sig deras egna mellanmål, men 

Brett betonar att de förespråkar hälsosamma mellanmål. Varje vecka gör de en 

mellanmålskomponering för att påvisa vad som är hälsosamt och hur barnen själva kan göra 

hälsosamma mellanmål i hemmet. De sänder även recepten hem till familjen. De sista 60 
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minuterarna ägnar de åt fysisk aktivitet. Fokus är på begränsande tävlingsspel och att samtliga 

barn skall delta i aktiviteterna. Personalen tränas i denna filosofi innan de börja arbeta som 

ledare i Kids CATCH Club, säger Brett.  

“Alla ska känna sig välkomma, alla ska delta, och det är vad som är 

nyckeln till CATCH, att alla deltar. Och… med det är det… lyckat” Brett, 

Director och koordinator av Kids CATCH Club. 

Brett säger att han känner att evidensen finns i programmet.  

”Jag har föräldrar som kommer upp till mig och säger: det här 

programmet kostar mig mer pengar på grund av att jag måste köpa 

hälsosammare mellanmål till mina barn. När jag hör saker som detta 

känner jag att vi gör en skillnad, och detta driver oss vidare och ger oss 

en nyckel till att röra oss framåt.” Brett, Director och koordinator av Kids 

CATCH Club. 

Kostnaden för att låta ett barn delta i Kids CATCH Club är 165 amerikanska dollar per barn 

för ett skolår. Programmet är skattebaserat.   

7.6 FIT (Families in Training) 

Överviktsarbete med barn reglerat utifrån sjukhusets regi 

FIT är ett modifierat program baserat på det evidensbaserade programmet Traffic Light 

Program. Programmet utgår från Dartmouth Hitchcock Cheshire Medical Center (DHCM), 

det lokala sjukhuset i Keene. FIT lär ut kost och näringslära genom trafikljusets konstruktion. 

Grönt står för bra mat; daglig mat. Gult är halvbra mat; mat som bör intas mer sällan. Rött 

indikerar för mat som inte bör ätas alltför ofta. 

 

FIT startades upp för tre år sedan på grund av den alltmer ökade övervikten i Keene. FIT är ett 

viktminskningsprogram för barn och deras familjer. Träffarna för föräldrar och barn sker 

samtidigt men separat. Föräldrarna träffar under varje träff en dietist och psykolog under 60 

minuter, medans barnen har 40 minuter fysisk aktivitet och 20 minuter nutrition. Kostnaden 

för att delta i programmet är totalt 50 amerikanska dollar, vilket betalas av föräldrarna. Varje 

vecka har barn och föräldrar hemläxor, vid varje utförd hemläxa så får föräldrarna 2 

amerikanska dollar tillbaka av den ursprungliga kostnaden, totalt kan de få tillbaka 16 

amerikanska dollar. Programmet har nyligen avslutat sin tredje pilotstudie och har samtidigt 

kommit att modifieras tre gånger under de tre år de arbetat med programmet. Bland annat har 

det kommit att förkorta det från tolv veckor till endast åtta.  
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Programmet har i dagsläget endast erbjudits till barn som har haft kontakt med sjukhuset för 

vård och behandling av deras fetma. För att delta i programmet måste de vara i en så pass god 

kondition att de kan utföra en måttlig grad av fysisk aktivitet, berättar Lee, koordinator av 

FIT. I den tredje och sista pilotstudien som utfördes resulterade studien i att sex av åtta 

deltagande barn minskade marginellt i vikt och två kom att öka i vikt. Idag är planen att 

erbjuda FIT till hela Keene och inte endast för de som är anslutna till sjukvården. 

 

 

7.6 Analys utifrån Nationell amerikansk policy för skolbaserade program 

med syfte att förebygga övervikt och fetma 

  

Utifrån analys av NASP uppfyller Keene som total helhet sju punkter av tio av de fastställda 

kriterierna.  

 

7.2.1 Tulsa, Oklahoma 

It’s All About Kids 

 
 

Koordinera och integrera för hälsorelaterade program inom skolan genom statlig 

regering och icke statliga organisationer (NASP, punkt 1) 

Bakgrund till behovet av överviktspreventiva insatser inom skolan 

År 2004 så noterades det även i Tulsa en ökande viktuppgång bland barn och ungdomar, 

vilket kom att vara en av de stora faktorerna till att It’s All About Kids (IAK) startades upp. 

En ytterligare orsak var att 62 % av spädbarnsdödligheten i Tulsa County var relaterat till tre 

orsaker: fysisk inaktivitet, tobak och ensidiga matvanor. Tulsa Health Department (THD) 

valde att finansiera en insats för att minska den ökande vikten bland barn och ungdomar. 

Ändamålet med insatsen anses vara av humanistisk innerbörd, enligt Sarah, programmet 

manager och koordinator. Detta var början till det som kom att utvecklas till IAK.   

IAK baserar sig på CDC och deras modell CSHP. Syftet med IAK är att skapa en 

övergripande preventiv modell för grundskolor för att reducera övervikt, stärka skolans 

prestation och stödja barn i deras beslutsfattande.  

IAK vänder sig till skolor som är baserade i socioekonomiskt utsatta områden och har en hög 

grad av fria måltider. Skolor med låg grad av fysisk aktivitet och begränsad tillgänglighet till 
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sjukvård. I USA är det de fria måltiderna i det nationella mat/ lunchprogrammet som sätter 

den ekonomiska statusen på området, dessa skolor kallas title1.  

I USA är det ett stort problem med att hälsosammare mat som till exempel frukt, grönsaker 

och färsk mat som kött och fisk är dyrare än framställd mat. Detta bidrar till att skapa 

ekonomiska klyftor. Sarah, tror att övervikten beror på ett flertal olika faktorer, att det är ett 

komplext problem, hon säger: 

”Jag tror det är en kombination av olika faktorer. Jag tror det är våra 

familjer, idag sitter vi inte längre ner och äter tillsammans. Jag tror det är 

vår livsstil, att vi alltid stressar fram och tillbaka. Jag tror det är vårt 

beroende av Convinience store för det gör vårt liv enklare, men inte direkt 

hälsosammare. Jag tror det handlar om säkerhet, vår grannskapsmiljö, 

och att bostadsområden inte byggs för att skapa möjligheter för familjer 

till att vara fysiskt aktiva. Jag tror fattigdom är en stor faktor, och när du 

börjar tänka på ekonomiska faktorer så väljer du den billigare maten för 

att hälsosam mat är mer dyr.” 

7.2.2 IAK, det skolbaserade programmet som erbjuds 

 

Befrämja hög kvalitet av utbildning inom hälsa och idrott (NASP, punkt 8) 

a) Fysisk aktivitet/ idrottsutbildning 

IAK har en idrottsutbildning/ coachning för barn som uppnår ett visst antal kriterier, den 

utförs av en person med utbildningen Health Education Specialist. Kriterierna är; högt BMI 

samt motivation till deltagande och stöd från föräldrar. Barn som uppnår dessa kriterier blir 

erbjudna att delta i denna undervisning. Fokus ligger på att hjälpa studenten till att bli mer 

aktiv och lära sig fatta hälsosammare beslut i samband med måltider. Denna person kan även 

stödja den ordinarie idrottsläraren i råd och beslutsfattande. Specialisten kan också arbeta med 

familjen för att lära ut hur de kan få in fysisk aktivitet hemma och i vardagen. En registrerad 

dietist arbetar med familjen för en ökad medvetenhet kring kost och nutrition, dietisten skriver 

också kostplaner för att hjälpa till med att äta och handla hälsosammare. 

b) Nutrition  

IAK undervisar i nutrition ute på skolorna. De använder sig av CATCH schema för 

nutritionsutbildning, vilket är evidensbaserat. IAK:s version av CATCH är en modifierad 

version konstruerat av dem själva, där har de skurit ner på de ursprungliga trettiotvå 

lektionerna till sex lektioner. Fysisk aktivitet involveras med kosten för att fokusera på en 

balanserad livsstil. Studenterna lär sig begreppen GO, SLOW och WHOA-mat. 
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c) Sjuksköterska och sjukvård 

En anställd sjuksköterska inom IAK hjälper familjer med barn anslutna till IAK-skolor. Detta 

så att samtliga som inte är förbundna till sjukvård kan förbinda sig till Medicaid program som 

deras primära vårdgivare. Medicaid är ett nationellt program för oförsäkrade invånare. IAK 

erbjuder transport till och från medicinsk vård. Om en familj är oförsäkrad och inte har någon 

möjlighet att betala för ett läkarbesök så betalar THD det senaste läkarbesöket.  

d) Socialarbetare och socialarbete 

En socialarbetare inom IAK erbjuder workshop och träning till föräldrar, lärare, skolpersonal 

och andra relevanta samhällsarenor. Dessa handlar om föräldrakompetens, öka ett barns 

självutveckling och självförtroende samt att bredda kunskaperna om barns utveckling. Skolor 

som är anslutna till IAK kan välja om de vill implementera ett tolv veckorsbaserat program 

vid namn ”Incredible Years”. Programmet är utvecklat för att stödja föräldrar med barn i 

åldern tre till åtta år för att utveckla deras kompetens och självförtroende till att använda sig 

av positivt stödjande förmågor. 

e) Tandhälsa 

IAK erbjuder också ett tandhälsoprogram för årskurs fyra där de undervisar i oral hälsa. Målet 

med detta är att stärka de teoretiska och praktiska kunskaperna i att sköta sin egen tandhälsa.  

f) Hälsoutbildning 

Utbildning inom hälsa av Health Education/ Health Education Specialist, vänder sig till 

årskurs ett till fem. Ämnena är beslutsfattande, självkontroll, hygien och handtvätt, hantering 

av ilska, stresshantering, mobbning och konfliktlösning.  

 

g) After School Program och hälsofrämjande för personal 

Inom IAK erbjuder de After School Program till samtliga skolor som är anslutna, detta är 

utifrån ett flexibelt upplägg anpassat efter vad som fungerar smidigast för skolorna. Generellt 

upplägg är program mellan klockan 15-17, cirka 30 minuter ägnas åt fysisk aktivitet, 30 

minuter till teoretisk lektion i CATCH näringslära och efter det läxläsning.   

 

IAK erbjuder dessutom information till hur personalen på skolorna kan bli hälsosammare. 

Bland annat har de ett stegprogram där deltagarna kan sätta upp en bild med skor, på till 

exempel sin klassrumsdörr och färglägga hur många skor de gått för att påvisa för barnen. En 

sko motsvarar 1,6 kilometer.  
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h) Implementeringsprocessen av IAK 

Programmet startades upp 2004, samtidigt som det utvecklades, detta för att de inte hade 

någon planeringstid till att utveckla det. Från början var det i väldigt smal regi, med tre 

komponenter i femton skolor och åtta komponenter i sju skolor.  

”Vi byggde, lekte och flög på samma gång” Sarah, Manager, IAK. 

De kom att modifiera det allteftersom utvärderingar gjordes. Målet med IAK är att lära skolan 

en hälsosam attityd och att sedan stiga åt sidan. Vi finns i bakgrunden, men vi behöver inte 

vara där hela tiden, säger Sarah.    

 

 Använda statlig och lokal data för vägledning för beslutsfattande och formulering av 

policy (NASP, punkt 2) 

 

Stödja utbildning av skolans hälsostyrelse och noggrann planering av skolans plan och 

process inom hälsa (NASP, punkt 3) 

 

i) IAK som ett komplement stöd till skolan 

IAK ser sig som en stödjande modul för skolorna de ansluter sig till. Utöver utbildning för 

elever så arbetar de också med att motivera skolorna till att skriva Wellness Policy samt att 

utveckla en styrelse med medarbetare som fokuserar på ökad hälsa i skolan. De arbetar för att 

ge skolorna verktyg så att det sedan kan bli självgående. Som verktyg använder sig IAK av 

”School Health Index”, ett teoretiskt arbetsredskap skapat av CDC. Det har en huvudsaklig 

utgångspunkt från att skolorna själva skall sträva efter att värdera deras behov och utvärdera 

vad de gör.     

j) Kommunikationer till och från skolor i Tulsa 

Merparten av Tulsas minderåriga invånare åker skolbuss, skolbuss finansieras via skolan och 

baseras rent generellt utifrån hur långt du har till skolan. De flesta skolor erbjuder dock 

skolbussar till majoriteten av eleverna. Några skolor i norra Tulsa har valt att skära ned på 

skolbussarna för barn som bor drygt två kilometer från skolan, denna policy kallas Walk Zone 

Policy. I dessa områden försöker de idag från IAK med att implementera gående skolbussar.   

 

Stödja studenter till att delta i högkvalitativa skolmatsprogram (NASP, punkt 9) 
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Stödja förslag av studenter till att engagera sig i fysisk aktivitet och konsumera 

hälsosammare mat (NASP, punkt 10) 

 

k) Hälsoutbildning inom IAK 

IAK fokuserar på att skapa hälsa, hälsa är för dem inte liktydligt med att vara tunn eller dylikt, 

säger Ana, Health Education Specialist. Hälsa är de beslut som tas. Därför pratar de på IAK 

väldigt mycket om beslutsfattande. För att barnen ska skapa sig en ökad förståelse och 

medvetande om dess sammanhang, försöker de att koppla ihop det med sjukdom när de till 

exempel pratar om ämnen som nutrition eller fysisk aktivitet, berättar Ana.  

”Vi frågar dem: hur många har sett en hjärtattack? Och alla svarar; åh 

jag har, åh jag, jag har! Vi frågar då dem: vad beror en hjärtattack på? 

Sen visar vi dem att allt fett går in i blodkärlen och täpper till dem, 

speciellt för den äldre befolkningen. Genom att länka till hjärtattack, 

diabetes eller liknande sjukdomar kan vi skapa en koppling till något de 

flesta känner till eller har sett.” Ana, Health Education Specialist, IAK. 

En annan koppling de ofta gör är till att ha roligt. Ana säger att hon frågar barnen om de vill 

ha roligt. Vilket de flesta barn vill ha, menar hon på. 

”Vill ni ha roligt? Ja!!! svarar alla barn. Då måste vi äta hälsosam mat, 

och om ni inte gör det så blir ni som era föräldrar, trötta och inaktiva. Ät 

hälsosam mat och bli aktiv! Så jag tror det handlar om hur du gör 

kopplingen till dem och att vara lite försiktig mot dem som är feta.” Ana, 

Health Education Specialist, IAK. 

De försöker också att arbeta på ett interaktivt sätt, att låta barnen delta i undervisningen 

tillsammans med dem och inte bara ägna 30 minuter åt att endast prata. Merparten av deras 

lektioner består av ledande och öppna frågor. De vill att barnen ska leda lektionerna och skapa 

sig en ökad förståelse genom att det är dem själva som svarar. 

Ana berättar att lektionerna i nutrition är svåra att lära ut. Till exempel har CATCH ett 

nutritionsschema som bygger på GO, WHOA och SLOW mat, GO ska stå för ”varje dag 

mat”, SLOW ”sällan mat” och WHOA ”inte alltför ofta mat”. GO rekommenderar våfflor, 

pannkakor, bagels, pizza, hamburgare som mat att inta varje dag. Ana och Julie förklarar det 

med att vissa barn knappt har någonting att äta till frukost. Finns det då våfflor så är det bättre 

att de äter våfflor än ingenting alls, säger de. De menar också på att det är svårt att skära bort 

allt som ter sig naturligt för dessa barn. 
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“Vi kan inte vara där och ta besluten för barnen utanför skolan, vi är inte 

med dem. Det är deras föräldrar som tar besluten, och jag tror det är vårt 

största problem.” Bella, skolsköterska, Spring School/ Spring District.  

l) Nutrition inom IAK 

IAK undervisar om nutrition ute i samtliga skolor som är anslutna till IAK. Skolorna erbjuder 

inte någon mer hälsoutbildning eller utbildning i nutrition mer än den IAK erbjuder. Det 

framkommer att det finns mycket bristande kunskaper om mat och grönsaker. Flertalet av 

barnen från de mer ekonomiskt utsatta distrikten har aldrig ätit grönsaker eller frukt innan 

skolorna etablerat kontakt med IAK och dess utbildning.  

“De kan berätta för dig vad en pommes frites är, men de kan inte säga hur 

en potatis ser ut.” Bella, skolsköterska, Spring School/ Spring District. 

För barn som har stora behov av hjälp vid till exempel kraftig övervikt/ fetma kan IAK 

erbjuda familjerna hjälp utav en dietist. Laura, som arbetar som dietist vid IAK har en annan 

syn på orsaken till vad som är den största orsaksfaktorn till övervikt och fetma. Hon anser att 

familjen och dess struktur är den grundläggande orsaken till varför det idag finns dessa 

problem. Laura säger att familjerna idag tenderar att skjuta undan problemen från dem själva 

till regeringen, att det är deras fel.  

”Jag tror inte det handlar om policys eller vad skolan serverar. Är 

familjesituationen osäker… ostrukturerad… oviss om barnet ska få mat 

för dagen… middag och så vidare... Då tenderar barnet att äta mycket vid 

måltider, då de inte vet om det får mat sen… då blir det ingen ”lite men 

ofta mat”.” Laura, dietist, IAK. 

När Laura arbetar med familjerna fokuserar hon inte på barnet utan på föräldrarna. Hon 

berättar att hon försöker börja med enkel handledning, att bara få föräldrarna att få barnet att 

äta regelbundet. Laura menar på att hur mycket de äter spelar ingen roll, först och främst 

handlar det om att skapa en struktur och trygghet kring mat. Men, säger hon, oftast så 

fungerar det inte. De flesta föräldrar fortsätter att fokusera på dieter och förbjuda livsmedel 

och säga till barnet ”du kan inte äta det här”. De vill ha snabba lösningar. Föräldrarna skapar 

själva mycket känslor kring mat genom att påtala att mycket är förbjudet och säga att barnet 

inte kan äta mer och ta bort tallriken, anser Laura. När Laura pratar fokuserar hon mycket på 

den förändrade rollbesättningen som kommit att ske i familjelivet, att mamman idag också 

arbetar heltid. 
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”På 50-talet jobbade inte mamman och barnen var smalare… ett av felen 

idag är att mamman jobbar, men visst, det är maten också… men mest av 

allt familjen.”Laura, dietist, IAK. 

Laura är också tveksam till hur BMI-mätningarna sker på barnen, att vikt och blodtryck tas 

samtidigt på alla barn. Hon menar på att det skapar en utsatthet och angripbarhet på de barn 

som har en större kroppsbyggnad. Om Laura kunde förändra något inom IAK skulle hon vilja 

att det fokuserades mer på att engagera föräldrarna och att resurserna inriktades på 

föräldrarna, inte på barnen. 

m) IAK och samverkan med föräldrar  

IAK har svårt att få till en tydlig föräldramedverkan. Vid samtal med sjuksköterskan på 

Spring School menar hon på att IAK är en form av identifikation. De identifierar problemen 

och ger dem en struktur. Men det är svårt att se att de blir lyckat om föräldrarna inte är 

involverade, säger Bella, sjuksköterska på Spring School, en skola i ett av Tulsas mer 

socioekonomiskt utsatta områden. 

”Föräldrarna är nyckeln. Om inte föräldrarna är involverade så kan vi 

inte skapa en förändring. IAK ger instruktioner över hur barn ska göra, 

men föräldrarna köper hem annat.”  Carla, skolsköterskeassistent Spring 

School/ Spring District.  

Flera av de intervjuade anser att skolbaserade program är en god väg till att identifiera 

problem. Ett stort antal barn ser inte samma barnläkare varje gång i med att de går till statlig 

hälsovård, där är barnläkarna mer mobila, enligt Bella. Därför kan inte barnens vikt 

kontrolleras. IAK hjälper skolan med detta. 

”Men det spelar ingen roll om skolan har ett skolbaserat program om 

föräldrarna inte är med på det och förändringarna som det bör medföra. 

Förändringarna måste börja hemifrån. Vi kan inte starta dem, de måste 

komma hemifrån.” Bella, skolsköterska, Spring School/ Spring District.  

n) IAK och dess funktionalitet till samhället 

IAK samarbetar med Tulsa Community School, vilket är ett initiativ för att skapa en 

gemensam övergripande utgångspunkt för samhället. Visionen är att samhället ska komma till 

skolorna och i med det göra vuxna involverade. Arbetet ska ske utifrån skolorna och genom 

det utåt i samhället.  

”Jag gillar verkligen det konceptet, en plats att vara. Föräldrar kan 

komma, mor- och farföräldrar kan komma, hela familjer kan komma, och 
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jag tror de känner sig säkra där, och om du kan erbjuda service för en hel 

familj efter skolan, för att ge dem vad de behöver… jag tycker det är 

riktigt bra!” Sarah, Manager, IAK. 

IAK är också partner till andra grupper inom varierande samhällsarenor, bland annat 

Oklahoma Fit Kids, en coalition grupp. Sarah är också medlem i den styrelsen, de arbetar 

bland annat med att skapa policy för barnfetma för att skapa lagregleringar utifrån dem. IAK 

samarbetar också med olika gym som riktar sig mot barn med varierande träning samt 

universitet som finns i staden. IAK vänder sig indirekt inte till samhället, utan fokuset är på 

skolan. De är i skolan de arbetar och de är för skolarbete de är finansierade. I med att 

programmet riktar sig mot title1 skolor, är dessa skolor också förlagda i mer utsatta distrikt i 

Tulsa. Distrikt som har brist på större mataffärer, mestadels finns endast Convinience store att 

göra inköp på. 

”Det är inte en hälsosam miljö, de kan inte välja vad de vill i mataffärer 

eller gå vart de vill, så det är inte så funktionellt till samhället”. Ana, 

Health Education Specialist, IAK.  

o) Utvärdering av IAK 

Programmet utvärderas genom ett pre och posttest för att se om de skapar förändringar i 

kunskap, beteende och attityder utifrån de scheman som de använder, dock är det i dagsläget 

endast näringslära som testas adekvat med dessa test. De andra ämnena undervisas inte lika 

frekvent och det är därmed svårare att göra en utvärdering. 

”De första åren hade vi några lärare som schemalagde oss varje månad, 

nu har vi några som vi pre- och posttestar på teambuilding, men läraren 

vill sen inte ha oss för fortsättningen inom det schemats ämne, som till 

exempel självförtroende, så vad är det då vi egentligen testar i pre- och 

posttest? Det är ganska svårt att finna ut ett sätt för hur vi kan utvärdera 

allt…” Julie, Health Education Specialist, IAK. 

Den huvudsakliga utvärderingen sker genom mätning av BMI och blodtryck, vilket de började 

med år 2007/2008. De gör också ett fitness-test var tredje månad på de femtio barn de arbetar 

med. I det testet får barnen bland annat utföra situps, armhävningar och upphopp. 

”Fitness-test har gjort en skillnad. Några av barnen som är inom 

specialprogram visar på en ökad signifikant skillnad i armhävningar och 

upphopp och det andra. Så de kan bli påverkade… men deras BMI ökar… 

kanske för att deras muskler växer och bli större, men det kostar deras 

BMI för att det ökar. Det är en riktigt svår fråga.” Sarah, Manager, IAK. 
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p) Resultatproblem 

Idag har IAK har de ett stort problem med ett bristande resultat. De valde som primär 

utvärderingsmetod att mäta resultat i BMI, för att det var det som alla förstod, som Sarah 

uttryckte det. Problemet de har är att barnens BMI har under IAK:s arbete ökat eller står still. 

Det har inte skett någon signifikant förändring i resultatet för att påvisa att IAK skulle ge 

effekt. Det framkommer ifrån Sarah, att finner de inte utvärderingsmetod som påvisar en 

resultatförändring så kan programmet på sikt komma att läggas ner. Sarah menar på att de 

satte deras mål för högt, hon tror att de ser mer beteendeförändringar än de tror. 

“Jag tror inte vi är misslyckade bara för att BMI inte visar på någon 

förändring, vi misstolkar BMI-information, men problemet med BMI är att 

alla förstår det. Jag tror att vårt program måste fokusera mer på policys. 

Arbeta mer med skolcafeterian och se hur de följer policys och riktlinjer. 

Men i slutändan… är det föräldrarna som tar beslutet vad deras barn ska 

äta.” Sarah, Manager, IAK. 

Sarah anser att de ser en effekt av programmet, men att det är svårt att bevisa. Det vill inte 

heller att barnen ska minska för fort i vikt. 

”Vissa barn är riktigt, riktigt illa, och förändringar som det tar många år. 

Vi vill inte att människor ska förlora i vikt för snabbt heller, och ibland… 

jag kan inte påpeka det nog, BMI för mig, när du studerar det och ser 

samma BMI, det är faktiskt rätt bra. Men visst, siffrorna är inte bra.” 

Sarah, Manager, IAK 

Sarah tycker likväl, trots de negativa BMI-resultaten som hon uttrycker det, att de är lyckade, 

hon berättar att hon redan tycker att de är en succé. 

q) Medvetenhet - rollmodeller 

Resultaten på skolorna där rektorerna själva initierat till förändring har blivit betydligt bättre 

än på skolorna där det är bristande medverkan uppifrån. Flera av skolorna där rektorn vill ha 

dem, vill lärarna också disponera över dem varje månad för lektioner. Dessa lärare har 

dessutom visat sig aktiva till att delta i IAK:s stegprogram och samtliga medarbetare i skolan 

är medvetna om vad IAK gör.  

Julie säger att hon tror att det tar fyra år att göra en påverkan i en skola. Två år handlar om att 

komma in i skolan och få dem att förstå vad de gör och att de inte ska ta deras arbeten och 

undervisningstid. Det är först detta år som hon känner att det börjar ske något, att de börjar 

komma ut och göra en förändring. Tiden innan har varit en lång implementeringsprocess 
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menar hon på. Julie tycker att programmet fungerar så pass att det gör förändring i stöd av 

beslutsfattande. Hon säger att de ger barnen kunskaper i att de faktiskt har ett val att leva 

hälsosamt. 

 ”Vårt aktuella testresultat i BMI… jag tror att… om vi kan få skolorna att 

förstå att det inte handlar om BMI, det är inte om fett, det är om att skapa 

kompetens till att du faktiskt kan leva hälsosamt. Skapa egenmakt, ge dem 

kontroll i beslutsfattande, du vet… de kan inte bestämma var de vill gå ut 

och äta middag, men de kan bestämma vad de vill beställa… så om vi kan 

stärka dem i att åtminstone beställa sallad en gång i veckan och inte ha all 

dressing på den… om vi kan stärka den egenmakten… det vill bli en succé… 

” Julie, Health Education Specialist, IAK. 

Merparten av de som undervisar både inom IAK och i skolan lider av kraftig fetma och så 

även den övriga majoriteten av skolpersonalen. Ett fåtal skolor i mer välmående områden 

påvisar andra tendenser, där är barnen rent generellt mindre överviktiga liksom skolpersonal.  

“Rektor och lärare som vet att hälsa är viktigt har en mer hälsosammare 

skola, och de har också valt att ta bort skräpmaten och annan mindre 

hälsosam mat från skolfester. Några av skolorna skriver policys om att du 

inte kan ta med dig godis, läsk eller andra saker till skolfesterna. Att du 

endast kan ta med dig hälsosam mat som grönsaker, frukt och livsmedel 

som det.” Ana, Health Education Specialist, IAK.  

Om inte den övre ledningen tenderar att vara med i processen är det svårt att skapa en 

förändring. 

”En rektor, han är överviktig och köper chokladkakor till personalen, i 

den skolan har vi inte blivit så involverade… skoladministrationen sa: åh 

vi älskar att ha dig här, men… om inte någon stödjer det hela från 

ledningen så är det väldigt svårt att skapa en förändring.” Ana, Health 

Education Specialist. 

Sarah, IAK:s manager återkommer hela tiden till att samtliga medlemmar av ett samhälle är 

en del av en rollmodell. Men hon menar på att det stora problemet idag är att familjestukturen 

har förändrats, familjen har splittrats upp i så många olika familjer och reglerna är olika från 

plats till plats för barnen.  

Barnen skapar sig en förståelse av det. Det är inte svårt att förstå varför 

de har svårt att fatta beslut! Därför behöver vi program som det här. Vi 

har möjligheten att komma in i tid och skapa förändring. Men vi måste se 

vad vi gör oss till för rollmodeller och hur det skapar förståelse för 
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barnen. Barnen gör vad vi gör. Det är viktigt att vi kommer in med 

rollmodeller av att göra hälsosamma val.” Sarah, Manager, IAK 

7.2.3 IAK ur ett deltagande skolperspektiv 

Spring School 

a) Orsak och verkan till deltagande i IAK 

Spring School är en skola med låg inkomst. 96 % av eleverna är berättigade till fri lunch, för 

de andra barnen kostar en lunch omkring en amerikansk dollar och 80 cent per dag och 75 

cent för frukost. Innan IAK blev en del av dem tillhandahöll skolan ingen prevention av 

övervikt, problemen kom att hamna på föräldrarna. De hade inte heller någon kontakt med 

socialarbetare eller övriga resurser för att arbeta med ohälsoproblem, såväl fysiskt som 

psykiskt. De enda möjliga resurs de disponerat över har varit en skolkurator, men hon har haft 

en begränsad tillgänglighet, berättar Lesley, rektor på Spring School. De har idrott var fjärde 

skoldag och sedan raster tre gånger per dag. 

”Många barn kan inte knyta sina egna skor på grund av att deras fetma, 

det är ett stort problem med fetma”.  Carla, skolsköterskeassistent, Spring 

School.  

Spring School har varit en deltagande skola i fem år. Skolan ser det som ett bra samarbete för 

dem att vara en ansluten skola till IAK, säger Lesley. Det ger dem möjligheter till att erbjuda 

föräldrar medicinsk vård för deras barn, kontakt med socialarbetare och någon som tar ansvar 

för skolans arbete för främjande av en god hälsa. 

”Föräldrar tenderar också att inte bli så defensiva när någon person från 

hälsodepartementet kommer till skolan och pratar om saker och ting. De 

blir ofta väldigt defensiva om någon från skolan ringer eller 

skolsköterskan ringer, men när någon från hälsodepartementet ringer vet 

dem att den personen inte har något annat intresse än att hjälpa dem.” 

Lesley, rektor, Spring School.  

Lesley tycker att samarbetet fungerar bra med IAK. Hon menar på att föräldrarna är väldigt 

positiva och verkligen har accepterat det. Lesley anser inte att skolan har några större problem 

med övervikt. Deras stora problem är det stora antalet föräldrar inom fattigdom. 

”Vi har många föräldrar som befinner sig i fattigdom, bra och näringsrik 

mat är svårt för dem. Mat med sämre näringsvärden är billigare… men 
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IAK arbetar med detta, de försöker att fundera ut en väg till hur 

familjerna ska kunna få bra mat.” Lesley, rektor, Spring School.   

b) Servering av mat inom Spring School 

Påverkar riktlinjerna i skolmat skolans utbildning inom näringslära och hälsa? 

Skolmat är ett känsligt ämne i USA. Det har varit mycket diskussioner kring den de senaste 

åren och under våren 2010 sändes dessutom ett TV-program i USA som tar och knyter åt 

väldigt hårt kring den amerikanska skolmaten. 

Katey har arbetat i skolköket i 24 år och är idag Cafeteria Manager (skolköksansvarig). 

Skolköket i Spring School är styrt av skolan och därmed inte upphandlat av något 

cateteringsföretag, vilket annars är väldigt vanligt i amerikanska skolor. Hon tycker det har 

skett ett flertal förändringar under dessa år, i början lagade de allt själva och tillverkade sina 

egna såser. Katey tyckte inte de var bättre då, utan menar på att det tog mer tid och att maten 

idag är godare. 

”Jordgubbar och banan och hot rolls… allt är gott… men det är ingenting 

som barn vill äta… de vill ha popcornkyckling och varmkorv med bröd 

och… pizza… och wiener rolls och hamburgare.” Katey, School Cafeteria 

Manager, Spring School. 

Katey känner knappt till IAK och anser inte att de har influerat skolmaten någonting. När 

maten serveras får barnen allting upplagt på tallriken, de kan inte välja att ta bort någonting 

och de kan inte heller komma tillbaka och be om mer. Barnen har två rätter att välja mellan. 

Katey säger att de inte säljer kakor eller dylikt, men på måndagar, onsdagar och fredagar får 

de köpa hälsosam dryck till maten, Gatorade eller Sunny Delight. På innehållsförteckningen 

framgår det att dryckerna är fettfria men består av mycket socker. Dessa dagar serverar de 

också dessert till maten i form av till exempel kakor. Katey säger att de försöker laga mat som 

barnen tycker om. 

”I förrgår fick de lasagne… men de åt inte deras morötter… de älskar sin 

pudding… de älskar sina kakor… allt som de kan dippa i ketchup älskar 

de och äter… idag tror jag inte de kommer att äta så bra… vi tycker att 

det är bra mat… men det är inte någon mat som babybarn vill äta… ” 

Katey, School Cafeteria Manager, Spring School. 

Katey tycker att de serverar väldigt bra mat i skolan. Hon berättar att de tidigare hade en äldre 

chef, han hade mer kött och försiktig mat på menyn. Den nuvarande chefen har mer barnmat, 
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som barn gillar och äter, säger hon. Katey tycker inte att det finns något större problem med 

övervikt och fetma i skolan. Hon känner inte till om skolan har någon policy för försäljning av 

sötsaker och drycker, men rektorn vill inte ha det här som hon uttrycker det.  

“Jag tycker inte att barnen är så annorlunda idag, den här 

åldersgruppen… min åldersgrupp… de behöver lite mer fett i sin kropp… 

de behöver mer kalorier… de växer…” Katey, School Cafeteria Manager, 

Spring School.  

Förändringen i mat kom för tre till fyra år sedan, då började de fokusera mer på fettet i maten 

och sälja och servera mer lågfettsprodukter, säger Katey. De flesta dagarna serverar de 

ketchup till maten, berättar Katey. Detta är för att de är lättare att få barnen att äta om de kan 

doppa maten i ketchup, fortsätter hon. Katey tycker att det är väldigt bra att de serverar 

choklad- och jordgubbsmjölk. Barnen behöver mjölk, menar hon på, och om den är smaksatt 

så dricker de, fullföljer hon meningen med. Hon anser också att choklad- och 

jordgubbsmjölken är bättre då den endast har 1 % fett. 

“De säger att den vita mjölken är bättre, men den har 2 % fett medans 

choklad- och jordgubbsmjölk har mindre fett, det är bara 1 %.” Katey, 

School Cafeteria Manager, Spring School.  

De försöker att laga en del mat i skolan, men de serverar också mycket halvfabrikat. Katey 

tycker deras panerade kycklingbitar är riktigt bra mat, och barnen gillar dem. Det är det 

viktigaste. Lesley anser att deras skollunch blivit bättre än den var för några år sedan.  

”Kocken gör ett riktigt bra jobb, så jag har inget att säga om det. Jag 

tycker att… de har… viss mat som är lite fettrik, och mycket kolhydrater… 

men det arbetar på det, de försöker att servera färsk frukt och färska 

grönsaker för barnen… och det är ett stöd… jag skulle vilja se frukosten 

något förändrad… men vi har inte så mycket socker i den… men kanske 

mer protein bör erbjudas till barnen på morgonen… men jag tycker 

överlag det är riktigt bra!”. Lesley, rektor, Spring School.  

Lesley tycker att de har problem med riktlinjerna. Hon menar på att regeringen har väldigt 

strikta kriterier för hur mycket av allt som ska serveras i varje måltid, samt hur stora 

måltidstorlekarna ska vara och hur ofta de kan servera mat och frukt. Men det största 

problemet tycker hon är att läsa dem och att servera näringsrik mat som barnen vill äta. 

”Barnen är små, de har inte så sofistikerade smaklökar, de serverar 

hamburgare och mat som det för att få dem att äta och få någon näring i 
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sig… det är svårt… det är väldigt… köket gör ett riktigt bra arbete med att 

förbereda det… det är bara det att barnen måste äta det… om de inte vet 

vad det är, inte har sett det innan, om det inte kan rekognosera vad det är, 

de vill inte röra det! Så att introducera ny mat är svårt när de inte har sett 

det hemma.” Lesley, rektor, Spring School.  

c) Upplevelse av IAK och dess effekt 

IAK undervisar i nutrition varje år med andraklassarna. Tre gånger per år så har de en form av 

nutritionsundervisning för föräldrar på föräldrakvällar. Där tillagar de recept på hälsosam 

soppa, ger föräldrar råd om hur de handlar hälsosamt och exempel på vad som är hälsosamma 

matvaror. Skolan sänder också hem ett månadsbrev till föräldrarna där IAK medverkar på ett 

hörn med teman på hur de håller sina barn hälsosamma och tips på aktiviteter som de kan göra 

tillsammans.  

Lesley säger att undervisning ifrån IAK verkligen har gjort skillnad. Hon tycker också att de 

har ökat nivån av fysisk aktivitet i skolan, men att det inte enbart beror på IAK utan också på 

gruppen Healthy Fit Kids som införde en policy om 140 minuter fysisk aktivitet per vecka för 

barn i skolan. Lesley tror att barnen börjar förstå förhållanden mellan ohälsa och livsstil, men 

hon säger att det samtidigt är svårt för dem. 

”De är små… den andra delen är också att deras hemförhållanden är så 

annorlunda jämfört med vad de ser i skolan… vi lär dem om livsstil och 

näringslära, men när de går hem så ser det något annat… det är svårt för 

dem att göra översättningen av detta…” Lesley, rektor, Spring School.  

Miranda, lärare på Spring School tycker sig inte ha se någon större förändring under tiden 

med IAK, men samtidigt menar hon på att detta är den enda länken för vissa barn till att få 

kunskaper om näringslära. Vid samtal med Miranda framkommer det också att de som tar 

med sig lunch till skolan är de barn som kommer från mer välmående familjer. 

”Jag tror några av barnen… vet vad de äter… Jag har en liten pojke som 

alltid tar med sig sin egen lunch /…/ och när han öppnar sin lunchbox ser 

jag alltid kakor och chips. Jag menar… jag kan inte tro det… de äter vad 

de vill, och de har läsk till deras lunch och saker som det… jag har ett 

flertal barn som är större och jag vet inte om det blir värre… men det 

verkar som om barnen blir större tidigare… och det är inte bra för deras 

hälsa.” Miranda, lärare, Spring School.  
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Miranda tycker att både nutrition och fysisk aktivitet är två viktiga faktorer för att skapa en 

bättre hälsa, speciellt träning. Men hon menar på att vi måste lära dem om mer omkring oss 

och världen i dess helhet.  

”Vi gjorde en jordglob för ”The Earth Day” av en fotboll som vi målade 

som jorden, och några av eleverna sa: varför måla jorden? Jag kan inte 

förstå… så mycket teknologi… men de som inte har råd med det… det är 

dem vi måste oroa oss för… ” Miranda, lärare, Spring School. 

d) Arbete med personalhälsan 

Spring School försöker att motivera sina anställda till att delta i rörelse. Bland annat har de ett 

ganska så högt deltagande i IAK:s stegprogram, berättar Lesley. Förra året hade de också 

träningsvideo som personalen kunde göra övningar till under lunchrasten, säger hon.  

Lesley berättar att några i personalen fokuserar mer på hälsosam mat, men att de flesta inte 

gör det. Det finns inga regler om vad som får intas under skoltid för personal, i lärarrummet 

finns en läskautomat, den är inte tillgänglig för eleverna. Lärarna kan dricka läsk utanför 

lärarrummet om de vill, men de får inte äta inför eleverna. Skolan får inte servera söta 

produkter och läsk, men Lesley berättar att när de har klassfester som de har runt tre gånger 

per år så kan de servera cupcakes och söta saker som det. Barnen är fria att ta med mat 

hemifrån, men de har inte tillåtelse att ta med sig kakor eller andra söta produkter. 

”Även om de bara tar med sig en smörgås så finns alltid läsken där… och 

vi erbjuder mjölk och chokladmjölk i kafeterian, choklad… det är 

tillgängligt…” Miranda, lärare, Spring School. 

Lärarna får ha godisboxar på katedern, men Lesley menar på att de försöker att ha dem 

sockerfria. Lesley säger att det inte finns några regler om vad de får och inte får ha på sin 

kateder. Lesley tycker att programmet fungerar bra, det är deras chans till att skapa mer 

tillgänglighet åt föräldrarna, säger hon. Om hon kunde ändra på något så skulle hon vilja ha 

mer tid ifrån socialarbetarna och sjuksköterskan från IAK. Spring School har idag bara en 

skolsköterska tillgänglig en dag i veckan, resten av veckan så är det en sköterskeassistent där, 

men hon är inte berättigad till att utföra medicinsk vård. 

e) Samarbete med föräldrar 

I Spring School framgår det stora svårigheter med att få föräldrar att delta och samarbeta. 

Lesley säger att de flesta föräldrar vill det bästa för deras barn, men att det samtidigt är svårt 

för dem att göra realitet av det. 
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”De är i en situation där de inte har råd… att köpa färska grönsaker och 

färsk kött… så de ger upp och köper något billigare, som inte är det bästa 

för barnen… men visst, sakta men säkert… vi har omkring fem 

föräldramöten varje år… och omkring hundrafemtio till tvåhundra 

personer dyker upp på dem och vi har över femhundra föräldrar, så jag 

tycker det är rätt bra”. Lesley, rektor, Spring School.   

Miranda anser också att det är svårt att få kontakt med föräldrar, hon berättar att de varje 

vecka sänder hem ett nyhetsbrev till föräldrarna, men de är sällan de får respons på det, så hon 

vet aldrig om de läser det eller inte. Miranda berättar att majoriteten av eleverna kommer från 

ekonomiskt utsatta hemförhållande, dock är en liten grupp mer ekonomiskt välmående och det 

är dem som är mest involverade i skolan, säger Miranda. 

”Jag har varit här i nästan tio år och det ser fortfarande likadant ut. De 

som verkligen skulle behöva veta vad som sker i skolan, verkar inte bry sig 

och de som inte behöver det lika mycket är väldigt involverade.” Miranda, 

lärare, Spring School 

Skolan har After School Program, men de som går på det, trots att det är kostnadsfritt är 

barnen från de bättre familjeförhållandena, enligt Miranda.  

f) IAK och dess funktionalitet till samhället, utifrån ett skolperspektiv 

Lesley tror definitivt att IAK är funktionellt till samhället, hon säger att en av de bästa sakerna 

med IAK är att de ger föräldrar kunskaper till vad som finns tillgängligt och var de kan få 

hjälp. Många gånger är föräldrar väldigt generade över att be om hjälp, IAK ger information 

utan att de behöver fråga, säger Lesley.  

Miranda tror däremot att det kan vara svårt att få det att fungera fullt ut utanför skolan, när 

medvetenheten verkar vara så låg, säger hon. 

”Man tänker att det inte är så, men de som inte har tillräckligt med 

pengar de spenderar massor på underhållning, som TV-spel, mässor… ja 

menar de har pengar till det… men det är om som om barn i fattigdom, 

deras grej är underhållning, de får inte de det behöver, men de får 

underhållning… prioriteringen är fel…” Miranda, lärare, Spring School.  

Red Pine School 

a) Orsak och verkan till deltagande i IAK 

Red Pine School har varit en partner till IAK i fyra år. Red Pine har bara existerat sedan år 

2006 och IAK kom att bli en del av skolan strax efter dess start. Red Pine är en så kallad 
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Community School, vilket innebär att det är en skola som fungerar och arbetar i samarbete 

med olika arenor runt om i samhället.  Liz, rektor på Red Pine School berättar att detta också 

var tanken när skolan startades upp, att bärkraften skulle ske utifrån samhälleliga 

förutsättningar. Hon säger att skolan måste vara en Community School, att behovet är stort då 

skolan befinner sig i ett av de mest socioekonomiskt utsatta distrikten i Tulsa. 80 % av 

skolans elever har fri lunch. Att inneha partnerskap med varierande företag och 

samhällsaktörer ger eleverna och deras familjer utökade möjligheter och mer chans till hjälp, 

menar Liz på.  

På skolan finns det en vårdklinik, vilket innebär att de boende i distriktet som söker vård 

kommer till skolan, och barn som blir sjuka och är elever i skolan kan under skoltid vårdas på 

skolan om en eventuell sjukdom skulle inträffa. Detta skapar för skolan en länk till samhället 

och vise versa, anser Liz. Hon säger att hon tycker att IAK är bra för att de har ett så brett och 

varierande utbud av resurser.  

”Jag gillar verkligen idén med Susan, sjuksköterskan, som går hem till 

familjer som har problem. Till exempel problem med löss, vi hade barn 

som var borta från skolan hela tiden, Susan har möjligheten att gå hem till 

familjerna och fundera ut vad som är problemet och hur de kan lösas. Jag 

gillar den idén, att någon går hem till barnen och deras familjer.” Liz, 

rektor, Red Pine School.  

Det som Liz också tycker är väldigt bra med IAK är att de även fortsätter efter den ordinarie 

skoltiden är slut. Liz berättar att flera av eleverna bor i områden med hög kriminalitet och 

våldsbrott, de vill försöka hålla barnen borta från detta så länge som möjligt. Därför är IAK:s 

After School Program en bra lösning på detta, säger Liz. 

Red Pine School använder hela IAK:s service, liksom Spring School gör. Liz tycker att IAK 

lyckas bra med att täcka deras behov av hjälp och stöd för barnen. Hon säger att med hjälp av 

IAK och andra partnerskap ser hon en stor skillnad på framförallt lärarna, då de ser mer 

lättade ut. Liz uttrycker det som att hon tror att det beror på att de inser att de inte behöver 

göra allt själva, att det är någon annan som hjälper dem. Någon som går hem till barnen, 

någon som tar hand om dem efter skolan. Hon berättar att de startade med tjugofem barn som 

deltog i After School Program, nu är de uppe i trehundrafemtio barn som stannar i dessa 

program, så det är en stor skillnad, anser hon. 

“Vi visste från början att vi ville bli en Community School, men vi var 

ingen Community School. Vi hade idén om att bli en, vi visste att vi skulle 
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komma att ha barn från områden med låga socioekonomiska förhållanden. 

Så vi visste att vi skulle behöva ha något som täckte upp. Idag kallar det 

oss Community School, men jag känner fortfarande att vi inte riktigt är en. 

Jag vet aldrig om vi blir det, det är fortfarande en massa arbete att göra.” 

Liz, rektor, Red Pine School.  

b) Servering av mat inom Red Pine School 

Påverkar riktlinjerna i skolmat skolans utbildning inom näringslära och hälsa? 

Liz berättar att Red Pine School inte säljer godis, läsk eller annat som är mindre näringsrikt. 

Men två veckor per år säljer de det, och det är för att de behöver få in pengar. På skolans 

klassfester så får barnen ta med sig frukt och grönsaker. Skolan serverar kakor och andra 

sötsaker med, men de väljer att försöka minska ner på det och mer ha en betoning på den 

hälsosamma aspekten, påtalar Liz. På Halloween har skolan valt att ha en bokkaraktärsdag där 

barnen får klä ut sig till olika karaktärer i böcker. I stället för att sälja godis och läsk har vi 

valt att försöka sälja andra saker, fortsätter Liz.  

”Vi säljer produkter som Beef Turkey, det är som torkad biff som de har 

gjort i en matberedare… du kan göra allt av det, kyckling, frukt och 

grönsaker. Barnen gillar det. Vi säljer också pennor som luktar popcorn, 

frukt och grönsaker. Vi försöker titta på produkter som kan ge oss 

finansiering men inte skadar barnen. Vi har inte läsk på skolan.” Liz, 

rektor, Red Pine School. 

I lärarrummet finns det en läskautomat, men barnen har inte tillgång till den. Skolmaten på 

Red Pine School har genomgått radikala förändringar, enligt Liz. Detta skedde när 

skoldistriktet anställde en nutritionist för att se över skolmaten i distriktet. Liz säger att hon 

verkligen har tittat ordentligt på skolornas menyer och försökt att ändra dem. Ungefär tre 

dagar i veckan serverar de dessert.  

”Nutritionisten tar in någon som är specialiserad på att göra till exempel 

hälsosam pizza, som har fullkornsbotten, mycket grönsaker och 

hälsosammare tomatsås. Därefter tar hon in alla kockar från respektive 

skola och denne person får visa dem hur de tillagar en hälsosam pizza. 

Hon serverar fortfarande mat som barnen gillar, men på ett 

hälsosammare sätt…” Liz, rektor, Red Pine School.  

Det framkommer att barnen tycker om förändringarna, att de till och med tycker att maten 

smakar bättre än tidigare. Den nya förändringen är också att varje skola ska försöka tillaga så 

mycket som möjligt från grunden.  
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”Visst, detta kostar mer… men i höstas… var nutritionsdelen i distriktet 

den enda delen som hade pengar över, och den överansvarige frågade: 

varför har vi pengar över? Ingen visste. Det var inte så att de inte behövde 

pengar, men de bestämde sig för att satsa pengar i bättre näring för 

barnen och därför anställde de denna nutritionist.” Liz, rektor, Red Pine 

School. 

I Red Pine School framgår det inga övergripande tendenser till att de nationella riktlinjerna 

skulle komma att vara en avgörande faktor för valet av skolmat. Liz menar på att det mer 

handlar om utbildningsnivå och vad barnen faktiskt äter. 

c) Samarbete med föräldrar 

Red Pine School har en grupp som består av en skolkurator, lärare och några engagerade 

föräldrar och lärare, vilka möts regelbundet. De är också en title1 skola, vilket innebär att de 

har en del åtagande, bland annat har de en kväll där de bjuder in föräldrar och lärare ger dem 

gratis böcker och råd om hur de kan hjälpa sina barn med läsning. 

Liz vet inte om föräldrarna ens är medvetna om IAK:s samarbete med Red Pine School och 

vad dem gör där. Hon säger att de ser på Red Pine School som en Community School och de 

ser THD som IAK, och har därmed ingen större inblick i vad IAK är och gör. Liz tycker att 

IAK fungerar bra, hon menar på att de hjälper dem att driva en skola. De ger stöd och råd, 

något som lärare, familjer och likväl hon som rektor behöver. Däremot har hon svårt att se att 

IAK skulle fungera själv, som en ensam bärande enhet. 

”Jag tror att vi behöver alla komponenter runt omkring oss, som här… 

genom att alla komponenter erbjuds så kan programmet bli funktionellt till 

samhället. Jag tror då att barnen kan ta all information och dela det med 

föräldrarna och jag tror de kan bli bättre konsumenter när de är i den 

åldern att de själva kan bestämma.” Liz, rektor, Red Pine School. 

Liz säger att hon ser stora skillnader i skolan i jämförelse med när de startade upp för fyra år 

sedan. Hon uttrycker att hon tror IAK har hjälpt dem att fokusera på fysisk aktivitet och inte 

bara med eleverna utan så även med lärarna och annan personal.  

”Jag tror att IAK gett oss kunskaperna och starten till att fokusera på 

fysisk aktivitet, även med personal. Två dagar i veckan har vi Boot Camp 

och vi har även en stegklubb, så visst, det handlar om barn… men barn 

ser vad lärare gör…” Liz, rektor, Red Pine School. 
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Liz tycker att de har bra rollmodeller i skolan, att de är engagerade och har viljan till att vara 

förebilder. 

Logan School 

a) Orsak och verkan till deltagande i IAK 

Logan School är en skola som befinner sig längst ut i Tulsas fattigaste distrikt. De har en fri 

lunch på 96 %. Logan School har varit anslutna till IAK i fem år. Orsaken till att de anslöt sig 

var för att rektorn Theresa såg det som ett passande partnerskap för dem.   

”Många av våra barn har fetma… föräldrar måste lära sig vad som är 

hälsosam mat för deras barn… Jag vet att It’s All About Kids har många 

komponenter som att arbeta med mobbning, stödja personal och hur 

barnen lär sig att arbeta i grupp samt en socialarbetare. Vi är en fattig 

skola och många av komponenterna är att vara ett stöd och tillgänglighet 

för föräldrarna och en nyckel, och IAK kan hjälpa oss att göra en mission 

av vår skola.” Theresa, rektor, Logan School.  

Theresa tycker att IAK ger mycket kunskaper och färdigheter till dem. Som exempel berättar 

hon om IAK:s person som kommer ut och arbetar mer individuellt med barn med fetma. 

”Han vet verkligen hur kroppen fungerar… En idrottslärare har inte lärt 

sig alla bitar som en specialist har, som arbetar på hälsodepartementet… 

Jag skulle säga så här, en idrottslärare är en coach, men ingen fitness 

coach, så det tar en del av ansvaret ifrån dem.” Theresa, rektor, Logan 

School.   

När IAK tillfrågade skolan om de ville bli en del av deras arbete och Theresa visade ett 

intresse, så kom IAK:s Manager och sjuksköterska ut för ett möte med Theresa. Efter det 

samtalet hade det ett personalmöte där de introducerade hur de skulle stödjas av programmet 

och efter det valde de slutligen att ingå ett partnerskap. 

För att få föräldrarna med på det hela så hade IAK en föräldrakväll där de lagade en måltid 

med föräldrarna, hade tävlingar med en del vinster och en shoppningspåse med matvaror för 

föräldrarna. Theresa säger att detta var för att få dem att förstå mer vad de gjorde och hur de 

var tillgängliga. Denna föräldrakväll återkommer varje termin.   

b) Servering av mat inom Logan School 

Påverkar riktlinjerna i skolmat skolans utbildning inom näringslära och hälsa? 



49 

 

Logan School säljer inget godis eller söta drycker i skolan. Som mellanmål säljer de pickels 

och popcorn. Det finns ingen läskautomat som barnen har tillgång till inom skolan, dock har 

lärarrummet en läskautomat. Lärarna är inte tillåtna att dricka eller äta godis inför eleverna, 

vare sig i klassrum eller i korridorer, säger Theresa. Skolcafeterian serverar kakor och glass 

emellanåt, men inte varje dag. Theresa anser att de serverar en hälsosam mat i skolan, och hon 

har inga åsikter till de nationella riktlinjerna och om de påverkar maten som serveras. 

c) Fysisk aktivitet 

När The Health Education Specialist från IAK kommer ut till skolan tenderar barnen att röra 

på sig mer, säger Theresa.  

”De rör på sig under dagarna, men när coachen kommer ut blir de mer 

rörelse… de går mer...” Theresa, rektor, Red Pine School. 

Hon tycker också att barnen är mer informerade om rörelse och hälsa. Hon säger att skolan 

serverar hälsosam mat. Hon vet inte hur barnen äter utanför skolan, men i skolan ges de en 

möjlighet till att äta hälsosamt, säger Theresa. 

Miles, idrottslärare på Logan School, berättar att de mesta i grundskolan handlar om att 

barnen ska röra på sig, att försöka få dem att utöva rörelse och aktivitet och bygga upp 

koordination och muskler. 

“Det handlar om en fysisk utbildningsnivå, alla är så olika, det är väldigt 

mycket på en nivå av att upptäcka och delta och att alla ska få 

möjligheten. Somliga barn kommer aldrig att klara av att göra ett löpvarv, 

eller klättra över ett staket, och vissa barn har ingen bra balans på ett 

ben… ja det är saker som det… det handlar mer om att upptäcka och 

notera att de har fått uppleva det.” Miles, idrottslärare, Logan School.  

Miles tycker att IAK fungerar bra och han säger att han får mycket hjälp och stöd av The 

Health Education Specialist från IAK.  

”Ja, jag tycker IAK fungerar bra, speciellt när de skapar en möjlighet till 

att ge information från utsidan, från hälsodepartementet… så det kan 

verkligen bli bra… men det är olika från skola till skola, nummer ett, det 

startar med rektorn, vår rektor här, ger oss stöd och tar så mycket hjälp 

från utsidan som det är möjligt, och hon är väldigt mycket för volontär 

hjälp.” Miles, idrottslärare, Logan School. 
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Miles berättar att Logan School har ett av de högsta deltagande från deras distrikt. Han tycker 

att han ser en stor skillnad på barnen jämfört med när programmet startade hos dem.  

”Jag har inte bara sett en skillnad i det fysiska i vad de klarar av att göra, 

utan jag ser också en mental skillnad på några av barnen. Många av 

barnen har inte varit så mycket för att hoppa, jogga, du vet saker som 

det… aktiviteter som det krävs en del energi och kraft för att utföra… men 

nu har jag märkt att några av dem ser fram emot det… men visst, flera 

barn är väldigt svåra att få till att göra aktiviteter… men jag har noterat 

de senaste tre veckorna, att två barn som varit väldigt passiva tidigare, nu 

verkligen försöker, och speciellt när Adam från IAK kommer och har sin 

lilla grupp, då är det faktiskt mer aktiva än vad de brukar vara.” Miles, 

idrottslärare, Logan School.   

d) Samarbete med föräldrar 

Så även i Logan School påvisar samarbetet med föräldrar tendenser på att vara svårt och inte 

alltför välfungerande. Theresa berättar att flera barn inte äter på skolan och att det är väldigt få 

barn som deltar i IAK:s After School Program. Hon menar på att barnen måste vara anslutna 

för att det ska ge någonting för att arbeta med. Hon säger att hon har föräldrastöd på en 

väldigt låg nivå. Hon skulle älska att ha alla med sig, men säger att de inte är där än. 

“Jag tror att vi behöver mer kunskap… i det här området… grannskapet. 

Det är många föräldrar som behöver mer stöd… äta rätt är inte en stor 

del av deras meny… de försöker bara att få tag i mat till deras barn, och 

det är svårt… det är inte specifikt till klass, vi har några föräldrar som 

dyker upp, är engagerade… men större delen av dem är inte 

engagerade…” Theresa, rektor, Red Pine School.  

Theresa tycker att programmet är väldigt bra, hon menar på att alla bitar är nödvändiga för att 

stödja en skola.  

”När människor ansluter till programmet… om de ansluter till alla delar 

av programmet, då kommer det att bli lyckat… och de kan få kontakt med 

alla möjligheter av resurser…” Theresa, rektor, Red Pine School. 

Theresa säger att de barn som ansluter till alla bitar av programmet får mer resultat. Barnens 

föräldrar tenderar också att vara mer involverade och när föräldrarna är engagerade ser 

studenten ut att må bättre och vara mer hälsosam. Överlag tycker Theresa att IAK har växt 

och utvecklats jämfört med början. Hon säger att idag fokuserar de också på personalen och 

deras hälsa och tittar på om de gör fysisk aktivitet på rätt sätt. Hon anser att även personalen 

har kommit att bli hälsosammare med åren.  
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e) IAK och dess funktionalitet till samhället 

Theresa har svårt att se hur IAK skulle bli funktionellt till samhället. Hon berättar att det kom 

en större mataffär till dem först för några månader sen. Hon menar på att faktorer som det, gör 

att det är svårt att få det att fungera fullt ut.  

”Det har inte varit någon större mataffär i det här området tidigare… så 

familjer har behövt köra långa sträckor för att få tag i mat… några 

familjer köper mat på Convinience store… /…/ men de serverar bara 

skräpmat, det finns inget hälsosamt där.” Theresa, rektor, Red Pine 

School.  

Miles är av en annan åsikt, han menar på att det kommit att ske stora förändringar de senaste 

åren. Han tycker att läsk- och godisautomater mer och mer börjat försvinna från offentliga 

platser. Utbudet har också kommit att bytas ut, det säljs mycket granola bars och hälsosamma 

saker som det, säger Miles. Han tror därför att IAK är funktionellt till samhället, han menar på 

att deras arbete skapar samtal och på det viset växer det utåt.  

f) Upplevelse av IAK och dess effekt 

Miles tycker att det finns en ökad medvetenhet i såväl skola som samhälle om vikten av en 

god hälsa och kopplingen mellan den och livsstil. Han anser att IAK har gett en god effekt på 

skolan och en ökad medvetenhet. 

”Livsstil… har verkligen kommit att bli en del av idrott… de senaste 10-15 

åren har utbildning gått från att ”gör det” till ”varför gör vi detta?”, och 

detta ser jag i varje del av skolan, och de vill ha idrott som en lärdom till 

bra livsstil, inte bara som rekreation.” Miles, idrottslärare, Logan School. 

 

7.2.4 Analys utifrån Nationell amerikansk policy för skolbaserade program 

med syfte att förebygga övervikt och fetma 

IAK uppnår 6, 5 av 10 punkter i kriterierna. De uppnår inte kriteriet i resultatredovisningens 

punkt 6) Etablera kriterier för hur mycket tid studenter skall ägna åt skolidrott. Dock har 

Oklahoma FIT Kids upprättat ett kriterium för ett minimum av idrott inom skolan. Detta har 

upprättats ur ett samhällsbasis och på det viset har IAK ingen påverkan i den policyn. Likväl 

tilldelas de 0,5 poäng för denna kategori då IAK har ett samarbete med Oklahoma FIT Kids.
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8. Huvudresultat 
 

Både de preventiva insatserna i Keene, New Hampshire och Tulsa, Oklahoma påvisar en hög 

grad av funktionalitet, de har en bredd som riktar sig mot samtliga områden inom skolan vilka 

kan befrämja en god hälsa. Båda har en grund i CSHP även om insatserna visar tendenser till 

att skilja sig åt och ha en ökad eller mindre grad av insats.  

Under det år som Keene arbetat mer frekvent med ökade insatser för hälsofrämjande har de 

kommit att etablera fasta punkter i Keene, där de har förankrat sina idéer och interventioner 

för vidare utveckling. Genom AFHY, CSHP (”Rhondas hälsomodell”), Early Sprout, HEAL, 

FIT, Kids CATCH Club, 5210 och ett samarbete med Keene State College har de lyckats 

involvera samtliga nivåer i såväl skola som samhället – men ändå ha en utgångspunkt från 

skolan. De enda som är undantagen i detta sammanhang är HEAL och FIT.  

Detta nivåarbete uppnår inte IAK i lika stor grad. Deras arbete riktar sig idag enbart mot 

grundskolor som är benämnda som title1, medans de i Keene har valt att involvera samtliga 

parter. Den enda parten som mer riktat sig mot socioekonomiskt utsatta områden är Early 

Sprout. 

Det framkommer att det finns en bristande förankring i programmen i såväl Keene som Tulsa 

med otillfredsställande medverkan från föräldrar samt skolpersonal. Det påvisas också 

tendenser till att begreppet rollmodeller hamnar i skymundan, överlag finns det avsaknad av 

fokus på detta begrepp. Den skola som påvisar en högre grad av medvetenhet kring 

rollmodeller är Red Pine School i Tulsa, en viss förankring går även att notera i ”Rhondas 

skola” i Keene.  

I Keene har de i CSHP lagt in idrott och fysisk aktivitet som en del av idrotten, även fast det 

ligger inom det ordinarie schemat. I IAK finns fysisk aktivitet som en extra del, erbjuden 

utöver skolans ordinarie idrott, utvecklat för att barn med stora problem med övervikt ska få 

mer hjälp.  

Keene erbjuder 120 minuter fysisk aktivitet varje vecka för eleverna i grundskolan, medans de 

i Tulsa erbjuder 140 minuter. Likväl uppger Tulsa mer problem med övervikt och fetma. Både 

Keene och Tulsa har raster inräknade som en del i fysisk aktivitet. 
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Både insatserna i Keene och IAK i Tulsa har svårt att etablera en ökad kontakt med föräldrar 

för ett förbättrat samarbete, trots försök med föräldrakvällar. De har också problem med att få 

till ett ökat intresse för After School program.  

Skolorna i Keene uppger mer problem med att lunchmaten som serveras inte stämmer 

överrens med vad som lärs ut inom näringslära. Dessa problem uppkommer även i Tulsa, men 

varierar från skola till skola. CATCH nutritionsutbildning, som IAK använder sig av för att 

utbilda eleverna i näringslära ute i skolorna, är inte kompatibelt med riktlinjerna för nationella 

lunchprogrammet samt DGA 2005. Ingen av parterna uppnår samtliga kriterier för Nationell 

amerikansk policy för skolbaserade program med syfte att förebygga övervikt och fetma, en 

policy som har stora likheter med Wellness Policy som har varit lagstadgad sedan år 2006. I 

Keene serverar de några gånger i veckan mellanmål i samband med After School Program, 

inom IAK serverar de inte det. I Keene uppnår de också en högre grad av fysisk aktivitet i 

samband med After School program, bland annat Kids CATCH Club ägnar 60 minuter åt 

fysisk aktivitet med barnen i motsats till IAK som valt att fokusera på cirka 30 minuter.  

8.1 Resultatdiskussion 

 

Insatserna och dess effekt 

Liksom Morland et al. (2002) och MacInnis och Rausser (2005) skriver så tenderar de som 

lever i mer socioekonomiskt utsatta områden att äta mer processad mat och ha mindre tillgång 

till större mataffärer. Detta problem visar sig speciellt signifikant i norra Tulsas område. Trots 

ett engagemang från skolledning, vilja till förändring och mer fokus på näringsrikare skolmat 

så påvisar inte norra Tulsas skolområden något specifik skillnad i resultat till att uppnå en 

ökad hälsa. Detta kan tyda på en bristande förankring i policyprocessen, att samtliga nivåer 

inte är etablerade i jämförelse med Jenkins (1978) policypunkter eller att det saknas en klarhet 

i dess substans. Däremot bör det ses som en framgång att en medvetenhet om problemen har 

börjat utvecklas.  

I Keene så framgår stora problem med riktlinjerna, att de emotsäger vad de lär ut inom kost 

och näringslära. Speciellt Rhonda påtalar detta ofta. Detta problem framkommer svagt från 

vissa håll även i Tulsa, från Spring School och Red Pine School. Men trots detta så har kosten 

ändå kommit att utvecklas och förbättras i Red Pines School distrikt. I Red Pine School 

uppges barnen att älska frukt och grönsaker medans Spring School säger att det inte fungerar. 
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Det är också Red Pine School som har den högsta graden av medvetenhet kring begreppet 

rollmodeller av samtliga skolor som studerats i undersökningen. 

I riktlinjerna från USDA framkommer inte någonting om att de skulle skilja sig åt mellan dem 

i deras rekommendationer och de amerikanska näringsrekommendationerna från år 2005, 

tvärtom hänvisar riktlinjerna i stället till näringsrekommendationerna (DGA, 2005). Utav 

detta kan slutsatser dras om att riktlinjerna inte är det stora problemet, utan antagligen folket 

som ska avläsa dem och en vilja från hela skolan till att servera hälsosam mat och främja 

hälsa. För att en policyprocess ska bli etablerad måste samtliga nivåer i processen bli 

klarlagda, menar Levi et al. (2009) på. En orsak till att riktlinjerna inte förstås, kan bero på att 

den underliggande strategin inte fungerar eller att implementeringsprocessen inte fallit väl ut 

på alla nivåer som de Jenkins (1978) nämner i sina punkter för hur en policyprocess får ett 

positivt utfall. I denna studie framkommer att det finns ett bristande samarbete och kontakt 

med samtliga berörda parter, att denna kontakt frångås kan ha sin orsak i 

implementeringsfasen.  

IAK säger sig involvera hela skolan, likväl uppkommer det under studien och intervjuer att 

det finns ett flertal anställda inom de anslutna skolorna som inte vet vad IAK är eller står för. 

En bristande medvetenhet från personalens sida påverkar attityderna på barn och ungdomar, 

påvisar en studie från Hartline-Grafton et al. (2005). Detta problem kan även noteras i såväl 

Tulsa som Keene, är inte alla med på en förändring så är det svårt att skapa det tilltänkta 

syftet. IAK visar hela tiden på en vilja till att förbättra. Trots att de i dagsläget arbetat på 

programmet i sex år, modifierar de fortfarande och letar efter en standardiserande utvärdering 

som kan utvärdera vad de vill få fram. Detta kan också ses som ett av de större problemen 

med IAK, det finns ingen brist på utvärderingar, dock finns det brist på utvärderingar som 

utvärderar allt och på ett likartat sätt. IAK:s resultat är inte speciellt bra, visar utvärderingen 

från 2010 av Muilenburg-Trevino et al. (bilaga 1) på, dock påvisar de en signifikant 

förändring i beteende i testningen utifrån KAB (bilaga 1). Det är även på detta test som 

Devault et al. (2009) artikel grundar sig. Likväl upplevs det att vara till IAK:s nackdel att 

endast de bättre resultaten påvisas i denna artikel. Utifrån studien som utförts kan det 

konstateras att IAK behöver utveckla en förbättrad standardiserad utvärderingsmodell för att 

de mer ska kunna se vad de gör och hur de kan förändra och förbättra. De behöver också 

fundera på vad de vill fokusera på; förändrad beteendeförändring eller reducering av vikt, 

idag upplevs målen vara för högt satta.  
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Både ”Rhondas hälsomodell” i Keene och Tulsas ”IAK” uppfyller kraven för CSHP (bilaga 

2). Så gott som samtliga kriterier av tio uppfylls även dem i den nationella policyn utvecklad 

av CDC (CDC, 2010c), vilket detta arbete analyserats utifrån.  

Red Pine School i norra Tulsa har valt att inte endast ta in IAK som deras hjälp till att öka 

hälsa och välmående bland eleverna. De har också konstaterat en större förändring och ökat 

engagemang av detta, både från personal samt elevers sida. Även föräldrar har börjat visa en 

vilja till att delta, detta går att notera med skolstyrelsen och dess deltagande föräldrar. 

Veuglers och Fitzergald (2005) har i sin studie kommit fram till att desto fler delar i ett 

skolbaserat överviktspreventivt program, desto större chans till ett lyckat resultat. Detta har 

också Van Cauwenberghe et al. (2009) observerat i sin litteraturstudie över europeiska 

skolbaserade överviktspreventiva program. De noterade även de att det är bättre att börja i 

tidig ålder, desto yngre barnen var som deltog, desto mer minskade de i vikt. Detta har inte 

kunnat noteras i Tulsa, men däremot kan det från IAK:s resultat ses en skillnad mellan årskurs 

ett och årskurs fyra, de yngsta hade minst differens (Muilenburg-Trevino et al. 2010; bilaga 

1). I projektet Early Sprout i Keene har de också kommit fram till att mindre barn har en 

bättre förmåga till att testa på nya smaker och lära sig äta hälsosammare. Vid ökad ålder blir 

det svårare för barnen att förändra och prova på nya livsmedel. Utav detta kan en slutsats 

utvecklas om att utökas programmen, påbörjas de i tidig ålder och fokuseras det över 

gränserna så kan dessa faktorer komma att leda till ett förbättrat resultat.  

Medverkan från skolpersonal och föräldrar 

Om det ska nämnas endast en slutsats över denna studie, så är det att det är väldigt svårt att 

skapa en förändring, detta har sin grund i flera faktorer. Både i Keene och Tulsa åsyftar de till 

bristande tid hos föräldrar och skola, men även minskade kunskaper om mat och hur den 

tillagas. Att brist på tid hos föräldrar är en stor bidragande faktor till att barn kan utveckla 

problem med övervikt, konstaterade även Sonneville et al. (2009) i sin studie.  

I Spring School, Tulsa pratar läraren Miranda om att barn från ekonomiskt svåra förhållanden 

ägnar mer tid åt data och TV-spel än barn från mer välmående familjer, liknade resultat har 

också Power et al. (2005) kommit fram till. I en fokusgruppstudie med föräldrar angav 

föräldrarna att en bidragande faktor till barnens övervikt kunde vara mycket TV-tittande, 

dataspelande och TV-spel.  

I Tulsa menar delar av personalen från IAK på att är inte alla med på det hela så är det svårt 

att skapa en förändring. Rektorer och lärare med bristande entusiasm har mindre lyckade 
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resultat. Neumark-Sztainer et al. (1999) undersökte om lärares attityder kunde påverka 

eleverna. I deras studie fick de fram att endast 7 % av lärarna uppnådde rekommendationerna 

från matpyramiden och 14 % för mjölk och mejeriprodukter. Detta kan jämföras med IAK:s 

problem och att de har svårare att få till en förändring om inte alla är delaktiga och har viljan 

till delaktighet. I Spring School pratar Cafeteria Manager om vikten att servera mat som 

eleverna gillar, men frågorna är: är det dem som bestämmer den maten, eller är det samhället, 

eller är det barnen själva? Det är frågor som bör ägnas tid åt vid fundering på utveckling av en 

mer hälsofrämjande skola. Som jämförelse kan Red Pine School nämnas, de påvisade i 

studien ett lyckat resultat med frukt och grönsaker samt förändring av skolmat. I denna skola 

är samtliga också för förändringen, såväl personal som ledning. I Red Pine School har kontakt 

skapats på flera olika nivåer och därmed har budskapet blivit en del för samtliga, i denna 

skola har policyprocessen utifrån Jenkins (1978) perspektiv blivit en del av alla nämnda 

stadier. IAK har genom sitt samarbete hjälpt skolan till ett aktivt intiativtagande, 

informationen som har gått ut har alla fått vara en del av genom engagerad ledning och 

personal. Det har lyssnats till övervägande och beslutsfattande har tagits i samråd med 

skolstyrelse som representerar en skolbefolkning, därmed har implementeringen fått en god 

grundsats till fortsatt utveckling utifrån adekvat grund.     

I IAK ”CSHP- modell” är det mer fokus på den mentala hälsan än i ”Rhondas hälsomodell” i 

Keene. Den enda person som pratar om det mentala måendet, mobbning och 

mobbningsrelaterade problem är skolkuratorn. I IAK har de fem anställda med utbildningen 

Health Education och tre av dem är specialister och utöver det har de också en socialarbetare. 

Samtliga av dessa fem med utbildningen Health Education arbetar med detta. De tar också 

upp ämnen som teambuilding och konsten att arbeta tillsammans, medans socialarbetaren 

pratar om föräldrars roll och dess funktion i beteende. IAK menar på att de ser till den totala 

helheten och att de vill arbeta med att skapa hälsa hos eleven. Att det inte handlar om vikten i 

sig, likväl har de det som en av de större utvärderingsmetoderna.  I Keene är det däremot mer 

fokuserade på BMI, men har inte staten med sig i att skapa en statlig databas för BMI, och de 

innebär att de inte har rätten till att mäta och väga varje barn i skolan för att utvärdera.  

Att arbeta med det sociala och mentala upptäckte Foster et al. (2005) kunde vara en av flera 

goda faktorer till att främja en ökad hälsa, i deras studie hade de utav sex komponenter två 

som fokuserade på eget självförverkligande och social marknadsföring.  Deras studie fick ett 

väldigt lyckat resultat med hela 50 % viktreducering efter två år. Det som Foster et al. (2005) 

fokuserade på var den egna individen och dess mentala utvecklande. I såväl IAK som 
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insatserna i Keene finns inga faktorer som påtalar detta som en viktig beståndsdel att arbeta 

med. Utifrån detta kan en form av slutsats reflekteras över, om till exempel resultatet kan 

förbättras om individen stärks i den mentala självkänslan för att skapa sig egna val och kunna 

ta egna val. 

I Keene och After School Programmet Kids CATCH Club framgår det från Brett att de 

upplever att resultatet varit väldigt lyckat, genom deras After School har de i samarbete med 

skolan lyckats vidga ett ökat medvetande till förbättrad kost och utökad rörelse. Detta visar 

sig inte fullt lika positivt inom IAK. Detta kan också bero på att de inte valt att servera 

mellanmål, utan i stället att utöva ett program av mer teoretisk innerbörd. Liksom det tidigare 

nämnts så kom Hartline-Grafton et al. (2009) fram till att skolpersonals attityder och 

beteenden hade stor inverkan på eleverna och deras utveckling. I såväl Kids CATCH Club 

och 5210 i Keene har de valt att sammanfoga After School program med teori och praktik, i 

med detta påvisar skolpersonalen/ ledarna även hur de själva agerar. Detta kan vara en trolig 

orsak till deras förbättrade upplevelse av programmens effekt.  

8.2 Metoddiskussion 

Valet av denna studies metod kan ha påverkat resultatet mer än en kvantitativ studie skulle 

komma att ha gjort. Detta på grund av att jag som författare av denna uppsats kommit att bli 

en del av den undersökta gruppen under den tid jag tillbringat där, framförallt i Tulsa. Detta 

kan skapa en viss skevhet och bristande förmåga till att analysera neutralt. Studiens validitet 

kan därmed ha påverkats. 

Det som däremot är svårt att få fram med en kvantitativ metod, är vad som faktiskt sker. Det 

som händer på vägen. Enkäter ger upphov till mer rådata. I intervjuer har andras upplevelser 

och reflektioner framkommit och på många sätt mer gett fakta än en enkät skulle ge. Det som 

är fördelen med enkät är att materialet är slut efter frågeställningarna. Under denna studie har 

materialet kommit att bli för mycket för att platsa in i en C-uppsats. Därmed har mycket 

kommit att få sorteras bort, att inskränka på en stor del av material som jag i detta fall har 

gjort, kan även det komma att påverka studiens validitet. Enkätstudie skulle sannolikt ha 

skapat en större reliabilitet åt studien, det är svårt att mäta det exakta värdet med intervjuer. 

Det skulle antagligen vara väldigt svårt att utföra studien igen med snarlika resultat. Detta på 

grund av att frågor ställs väldigt olika, bland annat tonläge och kroppsspråk är mänskliga ting 

som påverkar av varierande art. I med att både IAK och insatserna i Keene är under ständigt 
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modifiering skulle resultatet inte heller komma att bli detsamma. Det som varit aktuellt under 

denna studie är troligtvis inte detsamma om ett år. 

Även om intervjuer och observationer kan anses som en bristande mätmetod på grund av 

ovanstående påverkningar, tycker jag likväl att det är denna metod som platsar bäst i den 

undersökning som nu har utförts. Detta på grund av att informationen är så enorm, för att 

skapa sig en bild och förståelse om styrkor och svagheter behövs det också ses på plats och 

det behövs ställas kompletterande frågor. Risken med enkät är att det skulle bli väldigt stramt 

och i med det kan en stor del av det material som framkommer i intervjuer komma att frångås. 

Därmed kan intervjuer likväl komma att skapa en ökad reliabilitet åt studien.   

8.3 Allmän diskussion 

I Keene framkommer det att AFHY är kärnan till en stor del av insatserna i distriktet och utan 

AFHY:s arbete finns det chanser till att arbetet skulle fallera. Merparten av det som utförs i 

Keene grundar sig på ett samhällsbaserat engagemang, där mycket baserar sig på volontär 

hjälp. Detta skapar en hög grad av osäkerhet. Att placera ut arbete och ansvar på fler distanser 

runt om i distriktet skulle antagligen balansera det hela mera och skapa en framtida 

utveckling, med säkrare hållbarhet. 

Varje skola måste enligt federal lag ha en skriven hälsopolicy samt en grupp som arbetar med 

hälsofrämjande inom skolan (PL 108.265 Section 204). Dock måste inte det som står skrivet 

utföras, detta på grund av att det inte framgår i policyn. Denna studie har analyserats utifrån 

CDC:s nationella policy för skolbaserade program (NASP), en policy som har stora likheter 

med Wellness Policy, därmed orsak till val. Trots att båda programmen/ insatserna arbetat 

utifrån en grund i CDC uppfyller ingen av dem samtliga punkter i policyn. Detta upplevs 

bristande, speciellt hos IAK i med att det programmet ändå pågått i sex år. Det som förefaller 

mest negativt är att ingen av programmen uppfyller punkt 7) skapa standardiserade 

näringsvärden för mat och dryck i skolan. I samtliga skolor, trots deltagande i nationellt mat/ 

lunchprogram saknas en gemensam ståndpunkt. Alla deltagande i denna studie redovisar 

varierande syn på mat och tillagning av mat, därmed har ingen i studien kommit att uppnå 

poäng för denna punkt. Ingen har utifrån denna studies analys klassificerat sig för kriteriet. 

Det som framkommer under studiens gång, är att samtliga deltagande skolor i denna studie 

såväl Tulsa som i Keene uppger att de har en policy emot läsk- och godisautomater samt egen 

försäljning av godis, sötsaker samt läsk och söta drycker. Förutom detta finns också en 

reglering i det nationella måltidsprogrammet utifrån en statlig lag i Oklahoma. I den framgår 
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att grundskolorna ska se till att det inte finns tillgänglighet till livsmedel med minimalt 

näringsvärde (Oklahoma State Department of Education, Child Nutrition Programs, 2005).  

Trots detta har samtliga skolor i Tulsa och även i Keene en läskautomat i lärarrummet, 

flertalet av dem har också försäljning av godis i lärarrummet. Detta påvisar trots policy - och i 

Tulsas fall en lag - en bristande medvetenhet om vuxnas påverkan på elever. Flertalet skolor 

har dessutom lärare som har godisskål på katedern - trots policyn. Ett antal lärare sitter 

dessutom och äter godis samt dricker läsk på lektionerna, men eleverna är förbjudna till det.  

Därmed upplevs inte problemet att ligga i skolan eller handla om eleverna, utan det handlar 

mer om de vuxna, skolpersonalen och föräldrarna. Även om skolan förbjuder all försäljning 

av så kallade mindre näringsrika livsmedel, kommer budskapet likväl inte fram om det 

fortfarande säljs läsk och godis för lärare. Denna reflektion grundar sig på det 

näringsbaserade, men likväl fysisk aktivitet och sociala beteenden påverkas av vuxna som 

rollmodeller. Detta påvisar också en bristande implementeringsprocess (Jenkins, 1978; Levi et 

al. 2009). En ökad medvetenhet om den vuxnes roll i varierande sammanhang och speciellt 

inom dessa skolbaserade överviktpreventiva program, ses vara av stor vikt för att programmen 

skall falla väl ut. En ytterligare reflektion är att de BMI-mätningar som utförs inom IAK sker 

på samtliga barn i deltagande skolor, men alla barn deltar inte i alla ämnen som IAK erbjuder. 

Alla barn har inte heller den specifika idrottsundervisningen. På det viset är tanken i Keene 

mer relevant med fysisk aktivitet som riktar sig till alla. En BMI-mätning på dessa barn skulle 

därmed skapa ett mer tillförlitligt värde, i motsats till Tulsa, där BMI mäts på samtliga barn i 

anslutna skolor, trots att alla barn inte deltar i IAK:s program.  

Varför skolbaserade program?  

Den ekonomiska faktorn 

Övervikt är en stor ekonomisk fråga för USA, det konstateras inte minst av Marder och 

Changs studie (2005). I med detta satsas det åtskilliga pengar varje år på att skapa och 

utveckla program för att motverka den epidemi som uppkommit. Det som dock riskerar att 

ske är att kvaliteten på dessa program och insatser minskar, i med mängden av program som 

finns på marknaden (Institute for Alternative Futures, 2008). Detta påtalar även Johan från 

HEAL i Keene, att läggs ett program ner på grund av bristande resultat eller finansiering så 

finns det alltid ett annat att hänvisa till. Sarah, manager från IAK, Tulsa, menar på att det 

finns bara en orsak till att de gör det här, humanistiska, de vill hjälpa barnen. Men frågan är 

om inte ämnet i sig är större, det framkommer under tidens gång i Tulsa att förbättras inte 

resultaten så riskerar programmet att läggas ner. Någonstans där kan det börja reflekteras över 
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det ekonomiska intresset i det hela, vem gynnas över programmen och vad är egentligen syftet 

med dem när det finansieras av ett hälsodepartement, i motsats till Keene där finansiering 

mestadels grundar sig på anonym donation samt volontär arbetskraft. 

Förslag på vidareutveckling av programmen/ insatserna: 

 Tydliga budskap, samtliga måste veta vad som pågår i skolan. Därmed måste 

informationen bli ännu mer tydlig och nå ut till fler kanaler, inte bara de som berörs i 

huvudsak. 

 Utvecklat arbete kring rollmodeller. De förekommer en bristande insikt om hur 

mycket skolpersonal och andra vuxna påverkar eleverna. De som undervisar måste 

kunna föregå med gott exempel. 

 Fokus på föräldrar, barnen kan inte förändra sina föräldrar men föräldrar kan förändra 

sina barn.  

 Lektioner i näringslära bör vara kompatibelt med vad som serveras till skolmat. Även 

om barnen serveras annan mat i hemmet, så bör skolan ha som mål att vilja framstå 

med ett tydligt budskap. I dagsläget är det en form av dubbelbottnat sådant. 

 Det finns en bristande dubbelmoral inom skolan. Att servera godis på lärarkatedern 

och ha läskautomat i lärarrummet, samtidigt som skolan har en policy emot servering 

och försäljning av godis, sötsaker och söta drycker upplevs varken överensstämmande 

med den upprättade policyn samt det skolbaserade programmets funktion. Detta 

sammanstöter även med serveringen av dessert i skolmatsalen och försäljning av 

fettfria men sockerrika drycker (Spring School). Detta bör förtydligas i policy. 

 Policyarbete bör för bästa resultat regleras via IAK och andra skolbaserade preventiva 

program, för att sedan nå ut till skolorna. Riktlinjerna tenderar att bli mer tydliga i med 

kunskapen de innehar. I med att utomstående också gör det, uppkommer inte heller 

någon påverkan inifrån skolan. 

 Raster upplevs inte som skolbaserade fysisk aktivitet utan bör mer ses som ett 

komplement/ daglig rörelse. Rasterna borde inte inkluderas som beräknad fysisk 

aktivitet.  

 IAK har mycket möten även korta sådana med uppdateringar. Arbetet bör kunna 

effektiviseras med uppdateringar via e-post, detta för att skapa mer möjlighet till att 

vara ute på fältet.  
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Slutsats 

Överlag har resultatet från denna studie kommit att förvåna mig. I studiens början hade jag 

ingen större tanke på att det skulle komma att vara bristen på föräldrasamverkan och avsaknad 

av rollmodeller som skulle vara den avgörande faktorn för programmens brister. Detta skapar 

nya infallsvinklar för vidare forskning.  

9. Fortsatt forskning  

Programmen påvisar i dagsläget en väldigt svag effekt, vilket kan hänvisas till att det 

antagligen kommer ta många fler år innan effekten blir mer uppenbar. Trots detta skulle det 

vara intressant att utföra en studie i en svensk grundskola med implementering av liknande 

komponenter, justerat för kulturella aspekter.  

I Sverige har vi inte lika stort problem med övervikt som i USA, men problemet finns och det 

finns en psykisk ohälsa och bristande kunskaper om näring och fysisk aktivitet. Dessa 

program väver in flera aspekter, och fokuserar egentligen inte på vikten i sig, utan om hälsan i 

sin helhet. De vill arbeta för att grundlägga trygga och säkra levnadsvillkor för framtiden, 

vilket även är ett nationellt hälsomål i Sverige. Därför skulle det vara väldigt intressant att 

utveckla och implementera i Sverige.  

Det som skulle vara en intressant utveckling att införa i en svensk studie vore att i huvudsak 

fokusera på föräldrar och skolpersonal samt att belysa aspekten av rollmodeller. Denna studie 

har konstaterat att avsaknad av resultat kan bero på bristen på föräldramedverkan och frånvaro 

av rollmodeller. Därmed vore det intressant att studera detta och undersöka om fokus på dem 

skulle kunna skapa en större förändring och ökad förankring.  
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Övrigt, i författarens ägo 

Keene, New Hampshire 

Inspelad intervju med Rhonda, koordinator/ idrottslärare, 6/4 – 2010 samt 9/4 – 2010 

Inspelad intervju med Evy, skolsköterska, 6/4 – 2010 

Inspelad intervju med Lee, koordinator FIT, 6/4 – 2010 

Inspelad intervju med Johan, koordinator HEAL, 6/4 – 2010 

Inspelad intervju med Katrin, professor och utvecklare av Early Sprout, 7/4 – 2010 

Inspelad intervju med Brett, Director Keene Recreation Center, 8/4 – 2010 

 

Tulsa, Oklahoma 

Inspelad intervju med Sarah, Manager och koordinator av It’s All About Kids, Tulsa Health 

Department, 13/4 – 2010 samt 29/4 – 2010. 

Inspelad intervju med Ana, Health Education Specialist, 14/4 – 2010 

Inspelad intervju med Julie, Health Education Specialist, 16/4 – 2010 

Inspelad intervju med Katey, School Cafeteria Manager, Spring School, 21/4 – 2010 

Inspelad intervju med Lesley, rektor, Spring School, 21/4 – 2010 

Inspelad intervju med Miranda, lärare, Spring School, 21/4 – 2010 

Nedskriven intervju med Bella, skolsköterska, Spring School/Spring District, 21/4 – 2010 

Nedskriven intervju med Carla, skolsköterskeassistent, Spring School, 21/4 – 2010 

Nedskriven intervju med Laura, dietist, 28/4 – 2010 



 

Bilaga 1: Resultat från It’s All About Kids (University of Oklahoma) 

 

Resultat från BMI-test  

År 2008 började det skolbaserade överviktspreventiva programmet It’s All About Kids (IAK) 

att utvärdera resultaten genom test av BMI och blodtryck. Nedanstående resultat visade sig 

från vårens testvärden i BMI.  

BMI-TEST Hälsosamt Riskzon Övervikt 

Vår 08 Åk 1 69,6 % 8,7 % 21,7 % 

Vår 09 Åk 1 62,5 % 8,7 % 26,1 % 

Vår 08 Åk 2 52,2 % 8,3 % 38,9 % 

Vår 09 Åk 2 36,1 % 22,2 % 41,7 % 

Vår 08 Åk 3 66,7 % 11,1 % 22,2 % 

Vår 09 Åk 3 72,2 % 11,1 % 16,7 % 

Vår 08 Åk 4 50 % 22,7 % 27,3 % 

Vår 09 Åk 4 36,4 % 31,8 % 31,8 % 

 

(Muilenburg-Trevino et al. 2010) 

 

Resultat från CATCH 

Värderat utifrån KAB-test (Knowledge – Attitude – Behaviour). 

Första testningen (KAB1) påvisade en signifikant ändring i valet av hälsosammare mat bland 

studenterna med en skillnad på 1,1 % (4,5- 5,6). KAB2 påvisade en signifikant minskning i 

negativ självförnekelse i förmågan att kunna välja hälsosammare val på 2,0 % (18,3- 16,3). 

KAB3 påvisade ingen signifikant förändring (5,7- 5,7). KAB4 påvisade en signifikant ökning 

i kunskap om fet mat i 0,5 % (3,9- 4,4), (Muilenburg-Trevino et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: Coordinated School Health Program (CSHP) 

 

1. Hälsoutbildning 

Syftar till att ge adekvat utbildning inom de fysiska, mentala, emotionella och sociala 

dimensionerna av hälsa. Ämnena ska vara designade för att motivera och ge eleverna stöd och 

kunskaper till att påverka den egna hälsan och förebygga sjukdomar samt reducera för 

hälsoskadliga beteenden. Utbildningen ska också öka medvetenhet om beteenden och attityder 

som är relaterade till hälsa. Utbildningen ska beröra ämnen som den personliga hälsan, hälsa i 

familjen, folkhälsa, hälsa och konsumtion, miljöbetingad hälsa, sexualutbildning, mental och 

emotionell hälsa. Utbildningen vill syfta till att förebygga osäkerhet och skador, förebygga 

och kontrollera sjukdomar och beroende samt ge utökade kunskaper i näringslära. 

2. Idrottslektioner 

Ämnet ska uppmuntra till fysisk aktivitet och rörelse på flera nivåer. Lektionerna har som 

syfte att främja elevernas mentala, emotionella och sociala kunskaper. Lektioner och 

aktivering kan bland annat ske genom dans, fotboll, rytmik, gymnastik, aerobics och 

vattengymnastik. Kursen har som syfte att motivera samtliga elever och främja aktiviteter och 

sporter som elevernas kan finna glädje och utveckling i livet ut. 

3. Hälsoservice – skolvård 

Har som syfte att förebygga och främja hälsa hos studenter. Involverar psykologer, 

sjuksköterskor, tandläkare, hälsopedagoger och annan relevant personal inom hälsa.    

4. Kostservice och näringslära 

Har som syfte att utveckla och ta fram kost som motsvarar studenternas näringsbehov. Utgår 

från Amerikanska näringsrekommendationer och andra relevanta kriterier för adekvat 

näringsbehov. Utbildning sker också inom näringslära och hälsa för att studenterna ska få 

utökade kunskaper. Samarbete kan ske med bland annat näringsrelaterade företag i samhället. 

Utbildare inom näringslära bör vara kvalificerade professionella specialister inom näringslära 

riktade mot barn och ungdomar.  

5. Mental och social hälsoservice  

Är en service som ska erbjudas för att förbättra studenternas mentala, emotionella och sociala 

hälsa. Servicen kan erbjuda ett antal varierande insatser med syfte att stärka den psykologiska 

hälsan. Fokuserar inte endast till studentens miljö utan även till skolmiljön som dess helhet. 

6. Hälsosam och säker skolmiljö 

Har som syfte att säkerhetsställa den psykiska, sociala och kulturella miljön på skolan, detta 

genom att säkra för ljud, lukt och ljus så att det inte påverkar hälsan. Det psykologiska 



 

inkluderar även det emotionella och sociala konditionen som påverkar välmående hos 

studenter och personal. 

7. Hälsofrämjande för personal 

Avser att skapa möjligheter till att engagera skolpersonal till att påverka sin egen hälsostatus. 

Något som har som syfte att påverka till ökad moral och förbättra kommunikation inom 

skolans koordinerade hälsoprogram. Att personal rör på sig och visar på att de påverkar sin 

egen hälsa bidrar också till förbättrade rollmodeller. 

8. Involvering av familj och samhälle 

En integrerad skola i samarbete med föräldrar och samhälle ger möjligheter till bättre 

utveckling i hälsa och välmående hos studenter. Att skolan aktivt arbetar för att aktivera 

föräldrar hjälper också till att göra eleverna mer delaktiga och möjliga till att påverka sin egen 

situation (CDC, 2010d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3: Grafisk sammanställning av Keenes arbete 

 

 

 

Bild 1.1, Keenes arbete utifrån en grafisk sammanställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFHY – Ideellt 
arbete som styrs av 
engagerade och 
intresserade 
aktörer från olika 
samhällsorgan. 

Rohnda. 
Anställd 1 år 
som koordinator 
inom Keenes 
grundskolor för 
att utveckla 
skolor med 
hälsosam status 
och tänkande.

Utvecklat 5210

Keene State 
College                   

- Dietist 
programmet 
internship 1 år.     

- Early Sprout, 
utv. av Keene 
State College. 

- 5210 utv. i 
samarbete med 
Rohnda.

- Keene 
Recreation 
Center.

CATCH            

- Keene 
Community 
Health 
Department

FIT, HEAL, 
CATCH                   

- Dartmouth 
Hitchcock 
Cheshire Medical 
Center 

FIT , HEAL

Övriga aktörer 
som involverats 

- Orter utanför 
Keene som hört 
om arbetet i 
Keene.  

- Healthy Teeth 
Healthy Toes 
bl.a. 
implementerat 
5210



 

Bilaga 4: Enkel sammanställning av It’s All About Kids arbete 

 

Konstruerat utifrån följande kategorier: 

Stöd och support  funktionellt med skolan 

Fysisk aktivitet  skolan erbjuder, IAK utövar ingen regelrätt påverkan på idrotten. IAK 

erbjuder fysisk aktivitet för barn med stora behov av hjälp. 

IAK och CATCH nutrition utbildning  ej kompatibelt med riktlinjerna för DGA 2005 och 

vad skolan serverar för mat.  

Samarbete med föräldrar  krävs tydliga budskap för att skapa och erhålla samarbete, från 

såväl skola som IAK. 

Funktionellt till samhället  en socioekonomisk faktor. IAK riktar sig mot de som har en 

högre grad av socioekonomiska problem, men skolorna är lokaliserade i områden som inte 

erbjuder det som IAK förespråkar. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5: Observation av lokala miljöer i Keene och Tulsa 

 

Observation, Keene  

Keene är en socioekonomiskt välmående småstad med mestadels hus. Keene består av få 

skilda etniciteter.  I Keenes centrala område finns det relativt stora möjligheter till att 

promenera och cykla, utanför centrumkärnan är invånarna beroende av bil. Det finns ingen 

kommunaltrafik i Keene. Merparten av Keenes minderåriga invånare är hänvisade till 

skolbuss. Ett fåtal skolor är placerade i och omkring bostadsområden med omkringliggande 

trottoarer och cykelbanor. Detta möjliggör att barnen kan ta sig till skolan av sig själva. I 

Keene finns det både större mataffärer och mindre, dock är merparten av dem av större basis. 

De flesta är placerade inom en relativt central region.  

 

Observation, Tulsa 

Tulsa är en stor stad och utan bil är det svårt att vara trygg och fysiskt aktiv i Tulsa. Samhället 

är inte byggt för framkomlighet, varken till fots eller med cykel. Runt om i staden finns det 

mindre anlagda parker för rekreation, men det är svårt att ta sig dit utan en bil. Större 

mataffärer är placerade mer utanför de centrala delarna av Tulsa, vilket också kräver en bil. I 

varje gathörn finns Quick Store, de så kallade Convinience Store. Dessa affärer säljer endast 

processad mat, bakverk och godis samt drycker som kaffe och läsk.  

Tulsa är uppdelat i fyra olika distrikt, varav norra Tulsa hör till det mest socioekonomiskt 

utsatta distriktet och de är också ett distrikt med hög segration.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6: Intervjuguide  

 

Rektor 

Vad var orsaken till att ni ville delta i programmet? 

Hur informerade ni om programmet? 

Involveras föräldrar i insatser/ programmet? (varför? Varför inte?) 

Hur har/ går samarbetet med föräldrar? 

(Innebär programmet någon kostnad för skolan?) 

(Vilka förändringar har ni genomfört?) 

Hur gick det att genomföra förändringar? Hur tog eleverna det? 

Anser du att programmet fungerar bra? (På vilket sätt? Varför inte?) 

Serverar skolan skolmat? (Fanns det skolmat sedan tidigare i skolan innan förändringen?)  

Kostar måltiderna något för studenterna? 

Hur arbetar ni för att främja en ökad hälsa? 

Har programmet inneburit ökad fysisk aktivitet och ökade kunskaper i kost? 

Upplever du att eleverna har förståelse över deras val och deras livsstil? 

Hur tycker du att programmet fungerar i förhållande till samhället? 

Har ni något samarbete med andra aktörer utöver programmet? 

Har skolan något hälsofrämjande program för personal? 

Har skolan någon policy för att inte servera/ sälja godis, läsk och andra söta produkter inom 

skolans område? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervjuguide Koordinator 

 

Vad upplever du det är som gjort att dessa insatser behövs idag? 

Hur kom det sig att ni påbörjade dessa insatser/ utvecklade program?  

Är programmet/ interventionerna utvecklade av Er eller från grunderna av CSHP? (Vad har ni 

annars utgått från vid utvecklande?) 

Har ni utgått från några specifika teorier? 

Vilka riktar sig insatserna mot? 

Hur sker finansiering av programmet/ interventionerna? 

Vad är syftet med programmet? Följdfråga: Uppnås syftet? 

Har ni några regler och riktlinjer att förhålla er till? I så fall vilka? Varför har ni inte det? (om 

inte) 

Hur implementerar ni programmet/ interventionerna? Finns det motstånd till 

implementeringen? Varför och i vilken form? Beskriv! 

Vad är det för kriterier som behöver uppfyllas för att ett program/ interventioner skall lyckas/ 

bli lyckade? Uppnår ni dessa kriterier? Hur skall ni uppnå dessa kriterier? 

Vad anser du är det viktigaste för att främja en god hälsa och livsstil? 

Finns det någon policy i samhället/ distriktet för att främja en hälsosammare livsstil för 

befolkningen? (Förtydliga med lagar) 

 

Hur är det med att främja för fysisk aktivitet efter skoltid? Har samhället/ distriktet eller 

skolan någon policy om det? 

Samverkar ni med samhället? Hur? 

Hur fungerar samverkan/ samarbete med föräldrar? 

Tycker du det har skett någon utveckling i välbefinnande och god hälsa av insatserna? 

Hur ser du på rollmodeller? 

Följs insatserna upp? Hur? 

Tror du att ni kommer att lyckas? Varför, varför inte? 

Hur är det med kommunikation till skolan för studenterna? 

 

Hur arbetar skolan med att främja en hälsosammare livsstil för föräldrar så att de kan bli bra 

rollmodeller? 

 

Hur är hälsan bland studenterna i Keene/ Tulsa? 

 

Är alla studenter välkomna till deltagande i fysisk aktivitet? 

 



 

Intervjuguide skolsköterska 

 

Har ni problem med övervikt i skolan? 

Hur bemöter ni barn och föräldrar med övervikt? 

Hur pratar ni om övervikt? 

 

Hur upplever du att barnen ser på övervikt? 

 

Hur är det med föräldrarna och deras medvetenhet?  

Hur pratar ni med dem? 

Hur är matvanorna bland barn och föräldrar? 

Vad anser du om skolbaserade program som metod? 

Ser ni förbättringar av skolbaserade program? Hur? Vilka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervjuguide Lärare/ Instruktör inom skolbaserade interventionsprogram/ 

Idrottslärare 

 

Hur togs programmet emot när det skulle implementeras? 

Hur ser eleverna på lektionerna som är relaterade till programmet? 

Vad tycker du om att arbeta med dessa lektioner? 

Känner du att du får gehör av eleverna? 

Hur ser föräldrarna på programmet, pratar dem med er om det? Är de delaktiga i 

interventionerna? 

Upplever du att programmet fungerar? Hur? Varför? På vilket sätt? 

Vad är det som gör att programmet fungerar/ inte fungerar? 

Hur upplever du elevernas medvetenhet om kopplingen mellan livsstil och övervikt? (Får 

eleverna ett ökat medvetande av programmet? ) 

Hur anser du att det arbetas för att motverka övervikt och ohälsa? 

Tycker du att programmet fungerar i förhållande till samhället? 

Är alla studenter välkomna till att delta i fysisk aktivitet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervju Cafeteria manager 

 

Vad serveras för mat? 

 

Har det skett några förändringar maten de senaste åren? (Varför?) 

(Har förändringarna lett till några ökade kostnader?) 

 

Säljs det några söta livsmedel och/ eller drycker? 

 

Får ni någon respons från föräldrarna på maten som serveras? 

 

Har ni i skolköket något samarbete med de skolbaserade hälsofrämjande programmen? 

(Har programmen influerat skolan?) 

 

Hur tycker du att skolan arbetar för att främja en god hälsa? 

 

Har du sett några förändringar i studenternas hälsa jämfört med början? 

 

Vad tycker du om riktlinjerna för skolmaten? 

 

Finns det några policys ni behöver följa, mer än riktlinjerna? 

 

Kan studenterna välja hur mycket de vill äta? 

 

Vad tycker du om maten som serveras? 

 

Vad tycker barnen om frukt och grönsaker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 7: Förkortningar 

 

AFHY: Advocates for Healthy Youth 

CDC: Center for Disease Control and Prevention 

CSHP: Coordinated School Health Program 

DHHS: U.S. Department of Health and Human Services 

DGA: Dietary Guidelines for Americans 

DOE: New Hampshire Department of Education 

HEAL: Healthy Eating Active Living 

IAK: It’s All About Kids 

NASP: Nationell amerikansk policy för skolbaserade program med syfte att förebygga 

övervikt och fetma 

NASPE: National Associations for Sport and Physical Education 

NSLP: National School Lunch Program 

THD: Tulsa Health Department 

USDA: U.S. Department of Agriculture 

 

 


