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Sammanfattning 
Inledning. Dålig kosthållning kan medföra negativa konsekvenser för individens hälsa senare 
i livet. En individ som har kunskaper om kost är också bättre utrustad att fatta goda beslut. Vi 
har därför valt att undersöka vilka aspekter inom livsstilssjukdomar, som typ 2-diabetes och 
hjärt- och kärlsjukdomar, som beskrivs samt vilka kostråd som presenteras i ett antal 
läromedel inom ämnet Naturkunskap på gymnasiet. 
 
Metod. Vi har gjort en innehållsanalys av fyra olika läromedel. Analysen resulterade i ett 
antal teman som belyser olika aspekter av livsstilssjukdomar och kostråd. De teman vi hittade 
var “forskningsläget och orsaker till sjukdom”, “förebyggande åtgärder”, “konsekvenser” och 
“allmänna kostråd”. 
 
Tidigare forskning. Forskningen vi har tagit del av visar att en diet som är rik på livsmedel 
från växtriket och som samtidigt begränsar intaget av fett är bra för dels de som ligger i 
riskzonen att drabbas av hjärt- kärlsjukdom eller typ 2-diabetes, dels personer med 
diagnostiserad sjukdom. Växtbaserad kost hanterar dessutom samtliga kostrelaterade 
riskfaktorer för båda livsstilssjukdomarna, vilket är önskvärt med tanke på att prevention 
utifrån enstaka riskfaktorer inte har samma effekt som ett helhetsgrepp. Även behovet av 
förebyggande arbete bland barn och skolungdomar poängteras, då utvecklingen av 
sjukdomarna startar tidigt i livet. 
 
Resultat. Vår studie visar att läromedelsförfattare väljer att fokusera på olika aspekter av 
livsstilssjukdomarna med skillnader avseende orsak, möjlighet till förebyggande och 
konsekvenser. Kostråden varierar också, där fokus läggs på alltifrån sunt förnuft och 
tallriksmodellen till Nordiska Näringsrekommendationer. Gemensamt för majoriteten av de 
analyserade läromedlen är dock att de i någon bemärkelse rekommenderar enskilda 
näringsämnen såsom essentiella aminosyror, kostfibrer, kolhydrater, omättade fettsyror och 
protein samt livsmedel i form av fisk, frukt, fullkornsprodukter, grönsaker och olja. Vad som 
bör undvikas är för mycket fett, socker, salt, mättat fett, tillsatser, sötningsmedel samt tomma 
kalorier som läsk och godis. Likheter med WHO:s kostråd syns. När andelen fett av 
kaloriintaget nämns, anges 25-40 E%. 
 
Slutsats och Diskussion. Referenshanteringen i läromedlen uteblir, varför flera av 
författarnas påståenden blir svåra att bemöta. Nyttan av en vegetarisk diet behandlas heller 
inte. Istället framställs vegetariska kostmönster som något svårt eller riskabelt − ofta med 
utgångspunkt i felaktiga beskrivningar om aminosyrainnehåll eller andra enskilda 
näringsämnen. En fettsnål kost rekommenderas heller inte och skillnaden mellan intaget på 
25-40 E% i läromedel utgör en kontrast till de ca 10 E% som avhandlas i tidigare forskning.  
 
Didaktiska implikationer. I rollen som lärare blir det viktigt att komplettera den bild som 
läromedlen förmedlar. Resultatet visar på en fragmenterad bild av kost i relation till hälsa och 
lärarens ansvar blir att brygga klyftan mellan läromedel och forskning.  
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1 Inledning 
Somliga motiverar sina matval utifrån smakpreferenser och andra utifrån vad som gynnar 
hälsan. Vad som är bäst utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv kan givetvis diskuteras, 
dock är rollfördelningen redan bestämd: samhället kan komma med råd, men det är individen 
som fattar beslutet. Naturkunskapsundervisningen utgör här en av pusselbitarna i samhällets 
rådgivande funktion och den ska enligt gymnasiets ämnesplan verka för att: 
 

[…] eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt 
värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Den 
ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga 
kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för 
att göra personliga val och ställningstaganden. (Skolverket, 2019) 

 
All undervisning ska enligt gymnasieskolans läroplan även vila på “vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet” (Skolverket, 2011), vilket kan tolkas som en garanti för att den 
undervisning elever erbjuds i skolan ska gå att lita på. Men vilka “kunskaper” är det som 
avses i ämnesplanen? Skolverket (2011, i “Kunskaper och lärande”) lyfter fram “fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet” som exempel på kunskapens uttrycksformer. Frågade 
man naturvetenskapslärare i början av 1900-talet (Davis, 1935) ansågs faktakunskaper vara 
en central del i naturvetenskapsundervisningen − inte bara för att äga, utan även för 
bedömning av påståenden samt för att på ett fördomsfritt sätt våga förkasta gamla 
föreställningar. Trefil (2008) skriver också om naturvetenskapsundervisning och menar att 
eleverna måste utrustas med lämpliga kunskaper för att fatta beslut samt för att bedöma 
giltigheten i den information som presenteras i vardagen. Trefil framhåller att denna typ av 
tankeprocesser förutsätter att fakta handplockas till kursinnehållet, för att bredden och djupet 
i naturkunskapskursen ska bli anpassat för behovet i nutiden (och framtiden). Roberts (2007) 
förklarar på liknande sätt att USA valt att undervisa alla elever i naturkunskap − oavsett val 
av framtida karriär − i syfte att förmedla de kunskaper och den förståelse som krävs för att 
fatta såväl personliga som demokratiska beslut. Detta är även i linje med vad Skolverket 
(2019) skriver i syftestexten för ämnet Naturkunskap på gymnasienivå:  

 
Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska 
eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga 
kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid. 

 
Eleverna ska alltså undervisas i naturkunskap för att förbereda dem för framtiden. Två av 
områdena som ska behandlas i gymnasiekurserna Naturkunskap 1a2 och 1b är (1) kroppens 
uppbyggnad, funktioner och växelverkan med omgivningen, samt (2) livsstilen och dess 
påverkan på individens hälsa, folkhälsan och miljön (Skolverket, 2019). Dessa områden är 
inte bara nämnda i ämnets syfte och centrala innehåll, utan behandlas även explicit i 
kunskapskraven. Kropp och hälsa är således kursinnehåll som inte bara ska behandlas utan 
även bedömas utifrån värdeorden “översiktligt/utförligt/nyanserat” respektive 
“enkla/välgrundade/nyanserade argument”. Innehållsdjupet som krävs i dessa delområden är 
därför betydande och en stor mängd fakta måste presenteras för att eleverna ska ges 
möjligheten att vara såväl utförliga och nyanserade i sin redogörelse om kroppen som 
välgrundade och nyanserade i sin argumentation om hur hälsan påverkas av livsstilen.  
 
Tas ett steg tillbaka för att lämna kunskapskravens värdeord och istället fokusera på den 
praktiska nyttan, som kunskap om kropp och hälsa ger, blir kravet om djup i undervisningen 



 

något annorlunda. Kunskaper om vad som utgör goda vanor anser vi då vara mer användbara 
för eleverna. När det gäller kost kan det dock vara svårt att hitta råd som är förankrade i 
forskning, och flera trender om vad, när och hur man ska äta upplever vi snarare kan leda till 
dåliga kostvanor som kan medföra allvarliga hälsokonsekvenser. Stora krav ställs således på 
läraren att avgöra vad som presenteras, då inte ens Livsmedelsverkets (2019a) kostråd ger ett 
tydligt budskap med sin senaste slogan “Hitta ditt sätt”. Det är i denna typ av frågor faktan − 
det vill säga sakförhållanden som inte kan bestridas − blir betydelsefull.  
 
Presenterar skolan denna fakta, så att eleverna kan fatta meningsfulla beslut om vad som blir 
den bästa vägen utifrån ett folkhälsoperspektiv eller får de utifrån sin begränsade kunskap 
gissa vad som är bäst utifrån den röst som skriker högst i samhället? För att skapa oss en 
uppfattning om detta utförde vi en förstudie i form av en konfidentiell internetbaserad 
enkätundersökning (se bilaga) med 29 gymnasieelever för att undersöka elevernas kunskaper 
om diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. De svar som erhölls på frågorna om orsaker till 
dessa livsstilssjukdomar (däribland flera felaktiga svar, flera “vet ej” samt flera korta 
intetsägande svar såsom “dålig kost” eller “livsstil”) gav oss en fingervisning om att fakta och 
kunskaper kring kost behöver tydliggöras i undervisningen. 

1.1 Syfte 
Det här arbetet syftar till att kartlägga hur några läromedel, som används inom kurserna 
Naturkunskap 1a2 och 1b, belyser kostråd och livsstilssjukdomar samt kopplingar som finns 
däremellan. 

1.2 Frågeställning 
De frågor som vi vill besvara med det här arbetet är följande: 
 

1. Vilka aspekter av livsstilssjukdomar och kostråd beskrivs i ett antal läromedel inom 
naturkunskapsämnet?  
 

2. Hur väl överensstämmer läromedlens kostråd med forskningsresultat vad gällande 
livsstil och hälsa?  



 

2 Tidigare forskning 
Den korta enkätstudien vi genomförde med en elevgrupp visade på kunskapsluckor vad 
gällande livsstilssjukdomarna typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdomar hos elevgruppen. 
Därför vill vi undersöka vad forskningen egentligen säger. Detta för att kunna svara på 
undersökningens frågeställningar. Aspekter i fokus för framställningen är beskrivningar av 
sjukdomarna, deras orsaker, konsekvenser och riskfaktorer samt vad man kan göra i ett 
förebyggande skede såväl som när en diagnos ställts.    

2.1 Hjärt- kärlsjukdom 
Det finns flera sjukdomar som faller under begreppet hjärt-kärlsjukdom − också kallad 
kardiovaskulär sjukdom. Gemensamt för dessa är att de påverkar hjärtats och blodkärlens 
funktion på olika sätt. Denna beskrivning avgränsas till några av dem, som är direkt 
livsstilsrelaterade och som visat sig betydelsefulla dels i statistik, dels i utvecklingen av andra 
hjärt- kärlsjukdomar.     
 
Sjukdomsbeskrivningar, orsaker och konsekvenser 
Kardiovaskulär sjukdom är enligt Socialstyrelsen (2018a) den vanligaste dödsorsaken i 
Sverige, varav ischemiska hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkt är den vanligaste subgruppen. 
Enligt Linton et al. (2019) är just ateroskleros − en hjärt- kärlsjukdom där plack bildas i 
blodkärlens endotel (inre cellvägg) − i sig en betydande faktor för utvecklingen av flera andra 
kardiovaskulära sjukdomar, däribland hjärtinfarkt och stroke. Redan år 1950 skrev Gofman et 
al. att dessa plack till stor del består av kolesterol. Idag vet man dessutom, att oxiderade 
lipoproteiner av typen LDL (Low-Density Lipoproteins som transporterar fett i blodet) är 
särskilt involverade i plackformeringen (Steinberg, 1997), när fria radikaler ändrat dessa 
fettbärares egenskaper till att skada endotelet (Lobo, Patil, Phatak & Chandra, 2010). Linton 
et al. (2019) beskriver förloppet med start i att blodkärlens endotel inflammeras och släpper 
igenom partiklar från blodet, såsom oxiderat LDL. Särskilda vita blodkroppar kallade 
monocyter aktiveras då av inflammationen och omvandlas till makrofager, som kan sluka 
oönskade fettpartiklar och bilda så kallade skumceller. Makrofagerna ökar dessutom den 
oxidativa stressen, vilket ytterligare driver på processen. Tillåts detta fortgå, ökar inte bara 
antalet skumceller utan ansamlas även andra fetter, proteiner och mineraler innanför 
endotelet, varpå blodkärlsväggen över tid styvnar, buktar ut och begränsar kärlets 
blodgenomströmning. Denna förträngning kan på sikt leda till försämrad syresättning av 
vävnader. Skulle dessutom endotelet, som över tid förstärks med material från glatta 
muskelceller, brista så att plackets instängda innehåll frigörs och blandar sig med blodet, 
bildas blodproppar med potential att totalblockera blodkärl. Beroende på var denna 
blockering sker kan personen drabbas av bland annat hjärtinfarkt och stroke. Ellulu et al. 
(2016) förklarar även hur fria radikaler inte bara oxiderar lipoproteiner utan även ökar risken 
för att plack ska brista.  
 
När utvecklas ateroskleros? 
Ateroskleros kan utvecklas helt obemärkt under flera decennier, för att ibland yttra sig som 
kärlkramp vid ansträngning eller som kraftig bröstsmärta i samband med hjärtinfarkt. Men 
det förekommer även hjärtinfarkter som helt saknar varningstecken (Ambrose & Fuster, 
1997). Dessa så kallade tysta hjärtinfarkter är lika allvarliga som de med symtom (Valensi, 
Lorgis & Cottin, 2011) och kräver omedelbar vård för att öka den drabbades chanser till 
överlevnad. Denna gradvisa och många gånger obemärkta utveckling av ateroskleros har 
undersökts av flera forskare. Förstadiet till plackformering har bland annat påvisats redan 



 

under tiden i livmodern (Napoli et al., 1997) och dessa så kallade “fatty streaks” i kranskärlen 
är kopplade till utvecklad sjukdom bland vuxna (Voller & Strong, 1981). McGill et al. (2000) 
kunde observera ateroskleros bland ca 3 000 obducerade personer i åldrarna 15-34 år från 
olyckor med dödligt utfall samt från mord och självmord. Även i en studie av unga 
amerikanska soldater, som dött under Koreakriget, såg Enos et al. (1953) att samtliga 
obducerade personer − utan tidigare diagnos − hade ateroskleros, där 77 % bedömdes ha en 
omfattande plackformering och 5 % av soldaterna visade prov på 90 % förträngning i vissa 
kranskärl (blodkärl som förser hjärtat med näring och syrgas). Det är dock ej de grövsta 
placken som orsakar flest blodproppar och hjärtinfarkter, utan de mindre utvecklade med 
skörare yttre hinna (Ambrose & Fuster, 1997). 
 
Riskfaktorer 
Idag vet man att hjärt- kärlsjukdom har flera riskfaktorer som är kopplade till livsstilen. 
D’Agostino et al. (2008) fann bland annat samband mellan hjärt-kärlsjukdom och rökning, 
diabetes, högt systoliskt blodtryck (blodtryck vid hjärtsammandragning), låga nivåer HDL 
(High-Density Lipoprotein som deltar vid kroppens reglering av kolesterolnivåerna) samt 
höga totala kolesterolvärden. Fokuset på olika riskfaktorer med livsstilsanknytning kan 
variera något beroende på vilken artikel man läser, men sammantaget är det faktorerna ovan 
tillsammans med fetma (Di Cesare et al., 2013; McGill et al., 2000; Van Gaal, Mertens & De 
Block, 2006), och låg fysisk aktivitet (Prasad & Das, 2009; Bijnen, Caspersen & Mosterd, 
1994; Van Gaal, Mertens & De Block, 2006; WHO, 2014) som har störst betydelse för 
utveckling av hjärt- kärlsjukdom. Även psykologisk stress nämns (Black & Garbutt, 2002; 
Rozanski, Blumenthal & Kaplan, 1999), men mekanismen är inte fullt förstådd (Dimsdale, 
2008; Steptoe & Kivimäki, 2012). Eftersom dessa riskfaktorer går att påverka genom 
livsstilsförändringar, finns det ingen anledning för individer eller nationer att strunta i någon 
av dem (WHO, 2014). Ålder och genetiska faktorer behandlas inte i denna uppsats, även om 
dessa har en klar påverkan på utvecklingen av hjärt- kärlsjukdom (D’Agostino et al., 2008; 
Knowles & Ashley, 2018). 
 
Att påverka blodfetterna 
När man behandlar kolesterol är det viktigt att göra skillnad på HDL och övriga 
kolesterolbärare såsom LDL, eftersom det förstnämnda reglerar ner kolesterol och har 
potential att tömma makrofager på kolesterol (Khera et al., 2011), medan LDL höjer 
kolesterolvärdet i kroppen med risk för ateroskleros (Roberts, 2010). Där vissa författare 
fokuserar på att förändra balansen mellan de olika lipoproteinerna, poängterar andra 
betydelsen av att minska total mängd kolesterol. Här följer några exempel: 
 
● Luria & Sapoznikov (1993) ökade statistiskt signifikant koncentrationen HDL i blodet 

med hjälp av medicin med kända negativa sidoeffekter. 
 

● I PREDIMED-studien (Estruch et al., 2018) förändrades dieten för att ändra 
fettsammansättningen i kosten och därigenom undersöka om detta kunde påverka 
risken för kardiovaskulär sjukdom. Två grupper fick äta enligt ett fettrikare mönster 
av medelhavskost, där den ena gruppen ökade intaget olivolja och den andra ökade 
intaget nötter. I jämförelse med en kontrollgrupp − med något lägre fettintag − 
observerades endast en statistiskt signifikant minskad risk för stroke men inte för 
hjärtinfarkt, död i kardiovaskulär sjukdom eller död av annan orsak. Utifrån 
perspektivet att deltagarna inte diagnostiserats med hjärt- kärlsjukdom utan snarare 
ådrog sig sjukdom under studiens gång, innebär resultaten att testade kostupplägg 



 

bidrar till sjukdomsutvecklingen alternativt att man kunde fördröja skadlig utgång i 
form av stroke. 

● Statiner används för att sänka nivåerna av blodfetter inom svensk vård enligt 
Socialstyrelsen (2018b; 2018c). Läkemedlen är väl beprövade och har visat sig 
minska kolesterolvärden (Thaper, Russo & Bonkovsky, 2013) samt påverka placken i 
blodkärlsväggen på ett positivt sätt (Banach et al., 2015). Statiner har dock bieffekter 
såsom muskelskador (Draeger et al., 2006), ökad fallrisk bland äldre (Scott, Blizzard, 
Fell & Jones, 2009) samt viss risk för leverskador, varför läkare bör väga för och 
nackdelar mot varandra (Jose, 2016). 
 

● Ornish et al. (1998) valde att testa livsstilsförändringar i form av träning, 
stresshantering, avbruten tobaksanvändning samt växtrik fettsnål diet bland personer 
med diagnostiserad ateroskleros i kranskärlen. Utan medicin minskade 
experimentgruppens bröstsmärtor och LDL-koncentrationen i blodet. Dessutom 
tillbakabildades deras ateroskleros, medan kontrollgruppen som fick 
standardbehandling med blodfettssänkande läkemedel hade fler episoder av 
bröstsmärta, oförändrade blodvärden och förvärrad ateroskleros. Även Esselstyn, 
Gendy, Doyle, Golubic och Roizen (2014) kunde rapportera öppnade kranskärl för en 
patient som utan blodfettssänkande läkemedel prövade en växtbaserad kost centrerad 
kring grönsaker, frukter, sädesslag och baljväxter med låg andel av kalorierna från fett 
samt utan animalier, tillsatt salt, olja och socker. 
 

Mycket talar för det sistnämnda exemplet − med en växtbaserad kost − som ett särskilt 
lämpligt alternativ i ett förebyggande skede såväl som i behandlande syfte vid konstaterad 
sjukdom, eftersom förändrade matvanor inte bara kontrollerar riskfaktorn som LDL utgör 
utan behandlar själva intaget fett, som utgör orsaken till höga LDL-värden. Detta kan 
motiveras dels utifrån Briels et al. (2009) systematiska genomgång och metaanalys, som 
poängterar att det inte är en ökning av HDL utan en sänkning av LDL-nivåerna som minskar 
risken för oönskade händelser i samband med kardiovaskulär sjukdom, dels Kheras et al. 
(2011) undersökning av personer med konstaterad hjärt- kärlsjukdom, där HDL-partiklarnas 
funktionsduglighet i att transportera kolesterol från makrofager till levern var betydelsefull 
oberoende av HDL-koncentrationen. Dessutom medför mättat och omättat fett såväl som 
linolsyra (omega-6) en statistiskt signifikant ökad risk för plackbildning i blodkärlen 
(Blankenhorn, Johnson, Mack, Zein & Vailas, 1990). Fiskfett har heller ingen positiv 
påverkan på den kardiovaskulära hälsan enligt Hoopers et al. (2006) systematiska 
genomgång, varför minskning av fettintaget genom en växtrik diet bör fokuseras snarare än 
ökat intag av enskilda molekyler. Detta bekräftas av: 
 
● en klinisk studie i sjukhusmiljö, där tre veckor med hög andel komplexa kolhydrater 

och fibrer bland annat gav statistiskt signifikant lägre kolesterolvärden (Anderson, 
1986) 
 

● interventionsstudier med deltagare i hemmiljö, där en kost rik på komplexa 
kolhydrater och fibrer visat sig sänka LDL-koncentrationen med statistiskt 
signifikanta resultat (Anderson, Randles, Kendall & Jenkins 2004; Jenkins et al., 
1993)  
 

● en meta-analys över långtidseffekter av en vegetarisk diet på blodvärdena, som bland 
annat omfattade sänkt total kolesterol- och LDL-koncentration (Yokoyama, Levin & 
Barnard, 2017) 



 

 
Rimligheten i dessa resultat stärks av observationsstudier från den kinesiska landsbygden, där 
kosten omfattade en stor andel kolhydrater samtidigt som dödligheten i hjärt- kärlsjukdom 
var låg (Campbell, Parpia & Chen, 1998), samt från Uganda där kosten hade en tydlig 
påverkan på kolesterolkoncentrationen i blodet (Shaper & Jones, 2012). På den sydafrikanska 
landsbygden, där den typiska växtbaserade dieten omfattade mycket lite animalier, hade de 
äldre deltagarna till och med hälsosammare blodkärl än unga amerikaner (Walker & Walker, 
1978). Även Donnison (1929) drog slutsatsen att högt blodtryck och ateroskleros är 
sjukdomar associerade med civilisationens utbredning, eftersom kenyaner som levde under 
enklare förhållanden inte drabbades av sådana sjukdomar. Dessa resultat kan heller inte 
förklaras bort med genetik, eftersom prevalensen ökar i folkgrupper som migrerar till kulturer 
med högre incidens hjärt- kärlsjukdom (Benfante, 1992). Dessutom har man sett hur 
Tarahumaraindianer − utan riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom − försämrade sina blodvärden 
efter bara fem veckor med en kaloriöverflödig och fet diet (McMurry, Cerqueira, Connor & 
Connor, 1991). Liknande resultat har även observerats för två populationer Pimaindianer, 
som splittrades för 700 till 1000 år sedan. Trots samma genetiska förutsättningar, hade 
gruppen i nordamerika, som åt en diet rik på fett, högre kolesterolvärden och risk för 
livsstilssjukdomar, medan gruppen i Mexico, som åt en traditionell växtbaserad diet och hade 
en aktivare livsstil, verkade skyddade mot bland annat kardiovaskulär sjukdom (Ravussin, 
Valencia, Esparza, Bennet & Schulz, 1994).  
 
Växtrik kost kan dessutom kombineras med medicinering för att på ett effektivt sätt behandla 
personer med bekräftad ateroskleros (Esselstyn, Ellis, Medendorp & Crowe, 1995). Förutom 
att utvecklingen av ateroskleros stoppades och i många fall tillbakabildades i denna studie, 
kunde även LDL-koncentrationen sänkas för flera deltagare till de enligt O’Keefe, Cordain, 
Harris, Moe och Vogel (2004) optimala nivåerna på 50-70 mg/dl. Växter innehåller dessutom 
många antioxidanter (Lobo et al., 2010), varav några är effektiva på att neutralisera de fria 
radikalerna, som oxiderar LDL och därigenom skadar blodkärlens endotel (Linton, 2019). 
Vidare kan de fria radikalerna i sig vara orsak till att plack brister (Ellulu et al., 2016), vilket 
dels tyder på att antioxidanter fyller flera funktioner i kroppen, dels motiverar varför dieter 
med höga koncentrationer antioxidanter skyddar mot fler olika dödsorsaker (Parohan et al., 
2019). 
 
Att sänka blodtrycket och gå ner i vikt 
Högt blodtryck utgör en ökad belastning på blodkärlen (Foëx & Sear, 2004) och fetma ökar 
risken för högt blodtryck (WHO, 2014). Dessa två riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom 
ska förklaras lite närmare. Vad gäller kopplingen mellan hjärt-kärlsjukdom och högt 
blodtryck kan mekanismen förstås utifrån hur skadat endotel begränsar blodkärlens möjlighet 
att utvidgas genom en minskning i halterna kväveoxid, som får glatta muskelceller att slappna 
av (Durand & Gutterman, 2013), men också då placken till följd av ateroskleros försämrar 
blodflödet (Foëx & Sear, 2004). Det omvända sambandet om hur högt blodtryck påverkar 
kardiovaskulär sjukdom förklaras av Foëx och Sear (2004) med ett ökat syrebehov liksom en 
ökad risk för formering av blodproppar vid högt blodtryck. Även fetma påverkar endotelets 
funktion att utvidga blodkärlen när fria fettsyror ökar insulinresistensen i de endoteliala 
cellerna, varpå kväveoxidproduktionen minskar (Boden, 2008). De förhöjda halterna fria 
fettsyror i blodomloppet beror på att kroppen har en begränsad möjlighet att öka antalet 
fettceller (Spalding et al., 2008), varför befintliga fettceller kan fyllas till den grad att 
fettförråden överfylls och fria fettsyror återförs till blodet (Boden, 2008; Hocking, Samocha-
Bonet, Milner, Greenfield & Chisholm, 2013). Fett utgör alltså en betydande del i 
förklaringen av hur högt blodtryck och fetma utgör riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom.  



 

 
Enligt Lims et al. (2012) omfattande studie om den globala sjukdomsbelastningen år 2010, 
bedömdes högt blodtryck och högt BMI (body mass index) vara två av de enskilt mest 
betydande fysiologiska riskfaktorerna i världen. Bromfield och Muntner (2013) förklarar 
även att anledningen till varför högt blodtryck påverkar så många människor kan vara att 
fetma är så pass utbrett i flera delar av världen. Författarna menar också att lämpliga åtgärder 
för att hantera dessa problem omfattar livsstilsförändringar. Detta är i linje med 
Världshälsoorganisationens rapport, som inte bara lyfter behovet av tillgänglig sjukvård utan 
även poängterar flera livsstilsfaktorer: 
 

Many modifiable factors contribute to the high prevalence rates of 
hypertension. They include eating food containing too much salt and fat, 
inadequate intake of fruits and vegetables, overweight and obesity, harmful 
use of alcohol, physical inactivity, psychological stress, socioeconomic 
determinants, and inadequate access to health care. (WHO, 2014, s. xiv) 

 
Blodtryck kan alltså förbättras genom förändring av kosten, där ett ökat intag av frukt och 
grönsaker (Appel et al., 1997) samt en minskning av saltintaget (MacGregor, Sagnella, 
Markandu, Singer & Cappuccio, 1989) visat sig vara effektiva och billiga åtgärder. 
Förändringar i denna riktning ger även − utan oönskade bieffekter − förbättrat blodtryck 
jämförbart med medicinering (Tighe et al., 2010; Law, Frost & Wald, 1991). Foëx & Sear 
(2004) nämner också minskat intag fett och mättat fett som en lämplig åtgärd. Försämrad 
smakupplevelse behöver i detta sammanhang inte vara ett skäl till oro − man vänjer sig 
nämligen vid mindre salt och fett och föredrar till och med den nya smaksättningen (Blais et 
al., 1986) samt väljer självmant mindre feta livsmedel efter en period (Grieve & Vander Weg, 
2003). 
 
Vad gäller dietisk behandling av fetma, finns det flera lösningar som resulterar i viktnedgång. 
Men när det kommer till hälsa är det inte en snabb och kortvarig viktnedgång som 
eftersträvas utan en varaktig och hälsosam vikt (WHO, 2014). I detta avseende visar 
resultatet i studien av Tonstad, Butler, Yan och Fraser (2009) med fler än 60 000 deltagare att 
det endast var veganer som hade ett hälsosamt BMI under 25 och författarna sammanfattar att 
“the 5-unit BMI difference between vegans and nonvegetarians indicates a substantial 
potential of vegetarianism to protect against obesity”. Det är dock inte alla kostupplägg 
(veganskt eller ej) som ger långvarig hälsa med minskad risk för livsstilssjukdomar. Därför 
bör en strategi för att behandla fetma även adressera andra kostrelaterade problem (WHO, 
2014). DASH-dieten (Dietary Approach to Stop Hypertension) med fokus på frukt, grönsaker 
och lättmejeriprodukter samt ett minskat intag fett, mättat fett och kolesterol är ett omtalat 
kostupplägg när det kommer till minskning av blodtrycket (Appel et al., 1997). Dietens ena 
designer, Sacks, skriver dock tillsammans med kollegor att vegetarianer har lägre blodtryck 
än den generella populationen (Sacks, Rosner & Kass, 1974) och att utifrån deras kliniska 
prövning av olika matvaror och födoämnen tycktes näringsrika vegetariska livsmedel vara 
den rimliga förklaringen till vegetarianernas fördelaktiga blodtryck snarare än en skadlig 
effekt av små mängder animalier (Sacks & Kass, 1988). Fokuset på växter bekräftas av en 
nyare studie, vari livsmedelskategorierna i DASH-dieten testades bland typ 2-diabetiker, där 
frukt och grönsaker visade sig stå för kostuppläggets positiva effekter (de Paula et al., 2012). 
Istället för en blandad diet − såsom DASH − undersökte Barnard et al. (2006) en vegansk 
kost (med målet om ca 10 E% fett, 15 E% protein och 75 E% kolhydrater) under 22 veckor 
bland patienter med diabetes typ 2. Studien resulterade inte bara i förbättrade 
blodsockervärden utan även i andra statistiskt signifikanta resultat såsom viktnedgång, 



 

förbättrade blodfetter och minskat blodtryck. Detta kostupplägg gav således flera 
hälsofördelar samtidigt som deltagarna − varav flera hade ett BMI större än 30 − kunde äta så 
mycket mat de ville av kategorierna grönsaker, frukter, sädesslag och baljväxter. Denna typ 
av ad libitum-upplägg brukar enligt författarna resultera i en normal följsamhet bland 
deltagarna i jämförelse med vad som kallas “seemingly more moderate diets”. 67 % av 
experimentgruppen kunde hålla fast vid sin vegankost i jämförelse med 44 % av 
kontrollgruppen, som omfattades av kalorirestriktion. En möjlig förklaring till varför fettsnål 
växtbaserad kost utan portionskontroll är effektiv för bland annat viktreduktion diskuteras av 
författarna, som menar att oprocessade växter har så pass högt fiberinnehåll, lågt fettinnehåll 
och låg energidensitet att friheten avseende portionsstorlek inte fullt ut kompenserar för det 
minskade energiintaget. Kostfibrer behandlas även av Howarth, Saltzman och Roberts 
(2001), vars litteraturgenomgång vidrör liknande teman i form av fibrernas förmåga att mätta 
vid konstant energiintag samtidigt som de leder till minskad kalorikonsumtion i de fall 
deltagare erbjuds äta obegränsade mängder. Dessa resultat kan kopplas till Blundells och 
MacDiarmids (1997) slutsats om att minska passiv överkonsumtion genom att minska 
fettintaget, eftersom fett är energitätt och i jämförelse med protein och kolhydrater har en 
svag påverkan på mättnadskänslan. Att begränsa fettintaget är dessutom i linje med 
Världshälsoorganisationens (WHO, 2014) kostråd som fokuserar på både mindre mängder 
fett.   
 
Marsh, Zeuschner & Saunders (2011) sammanfattar fördelarna med växtbaserad föda med 
orden: “this type of eating plan may provide many benefits for the prevention and treatment 
of obesity and chronic health problems, including diabetes and cardiovascular disease”.  
 
Andra anledningar till att informera om och förebygga sjukdomen 
Det finns fler anledningar till att informera om hur hjärt- kärlsjukdom förebyggs − inte minst 
då experter förespråkar ett förebyggande arbete bland barn (Miller, et al., 2011; Voller & 
Strong, 1981; WHO, 2014; WHO, 2016), men också då det är vanligare att “lågutbildade” 
personer dör i akut hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2018d). Ryggsmärta är en annan anledning. I 
studien av Kauppila et al. (2004) där man använde sig av magnetkamera såg man att 
långvarig ospecifik smärta i nedre delen av ryggen korrelerade med förträngda blodkärl i 
motsvarande område samt att dessa förträngningar korrelerade med försämrad diskhälsa. 
Dessa resultat överensstämmer dessutom med Kauppilas (2009) systematiska översikt, som 
inkluderade 25 studier på människor med ländryggssmärta och diskdegeneration. 
Kardiovaskulär sjukdom i tidiga år har alltså troligtvis stor betydelse för rygghälsan senare i 
livet − inte minst då begränsad blodtillströmning i ryggen bland ungdomar verkar ge upphov 
till en påbörjad nedbrytning av diskarna (Boos et al., 2002). Med tanke på att ryggsmärta 
utgör det allra vanligaste problemet bland svenska män och det näst vanligaste − efter 
nackbesvär − bland kvinnor enligt Folkhälsomyndighetens (2017) undersökning, finns det 
anledning att upplysa människor om sambandet. Ryggvärk är heller inte ett isolerat problem 
bland äldre utan utgör ett påtagligt bekymmer bland 15- till 25-åringar enligt 
Folkhälsomyndigheten (2017), som skriver att lågutbildade personer oftare drabbas än 
högutbildade.  
 
Ytterligare anledning till att informera ungdomar om hjärt- kärlsjukdom är erektil 
dysfunktion (det vill säga impotens), eftersom sexualitet utgör en av hälsans 
bestämningsfaktorer. Problemen verkar nämligen vara starkt sammankopplade (Montorsi et 
al., 2004), så till den grad att forskare föreslagit allvarlig erektil dysfunktion som en 
varningssignal för hjärt- kärlsjukdom (Ponholzer et al., 2005). Ateroskleros kan nämligen 
förekomma i små blodkärl till penis såväl som i kranskärl, och utifrån de 440 impotenta män 



 

med medelåldern 46,8 år som undersöktes av Virag, Bouilly och Frydman (1985), drogs 
slutsatsen, att män med erektil dysfunktion bör undersökas avseende riskfaktorer kopplade till 
försämrad blodkärlsfunktion samt blodtryck till penis. Detta samband kan förstås utifrån 
kväveoxidens roll i de glatta musklerna runt blodkärlen vid avslappning och utvidgning 
(Llorens, Jordán & Nava, 2002; Durand & Gutterman, 2013), samt blodkärlens försvagade 
förmåga att slappna av och vidgas hos personer med hjärt- kärlsjukdom (Kubo, Rector, Bank, 
Williams & Heifetz, 1991). 
 
Sammanfattning 
Enligt framställningen ovan finns det flera anledningar att informera om hjärt- kärlsjukdom 
bland barn och ungdomar: 
 

1. Kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige 
2. Hjärt- kärlsjukdom såsom akut hjärtinfarkt kan få grava konsekvenser utan förvarning  
3. Ateroskleros börjar utvecklas redan under tiden i livmodern såväl som i ungdomen 
4. De flesta riskfaktorerna för kardiovaskulär sjukdom (såsom rökning, diabetes, högt 

blodtryck, låga nivåer HDL, höga totala kolesterolvärden, fetma, låg aktivitetsnivå 
och psykologisk stress) är kopplade till livsstilen och är således möjliga att påverka 

5. Experter poängterar vikten av information och förebyggande åtgärder bland barn 
6. Kategorin “lågutbildade” är den mest drabbade av hjärtinfarkt med dödlig utgång    
7. Ryggohälsa korrelerar med ateroskleros 
8. Erektil dysfunktion korrelerar med ateroskleros 

 
När det kommer till aspekter av betydelse för utvecklingen av hjärt- kärlsjukdom, har några 
faktorer behandlats relativt kort i redogörelsen i avsnitt 2.1, dock var det rimligt att ge de 
kostrelaterade faktorerna särskilt fokus i denna uppsats. En minskning av fettintaget samt en 
ökning av intaget oprocessade växter − såsom grönsaker, frukter, sädesslag och baljväxter där 
näringsämnen inte rensats bort − utgör två viktiga slutsatser från detta delavsnitt.   

2.2 Diabetes typ 2 
Nedan redovisas för tidigare forskning som berör typ 2-diabetes. Delkapitlet avslutas med en 
sammanfattning om innehållet. 
 
Sjukdomsbeskrivningar, orsaker och konsekvenser 
Det finns olika typer av diabetes, men endast typ 2-diabetes behandlas i denna uppsats, 
eftersom man med säkerhet vet att detta är en livsstilssjukdom som enligt WHO (2016, s.35) 
är “largely preventable”. Sjukdomen innebär att muskler och lever inte svarar ordentligt på 
hormonet insulin, som utsöndras av bukspottkörtelns Betaceller. Detta tillstånd kallas för 
insulinresistens (DeFronzo, 1992). En sådan nedsatt hormonrespons leder till en utebliven 
reaktion hos de celler, som avses uppta glukosmolekyler (blodsocker) för användning eller 
lagring, varpå glukoshalten i blodet ökar. Höga okontrollerade blodsockerhalter kan inte bara 
leda till omedelbart livshotande tillstånd utan även påverka kroppens organ med kraftigt 
nedsatt livskvalitet som följd (WHO, 2016). En studie om just livskvalitet för diabetiker i 
norden tyder på att försämrad hjärt- kärlhälsa är de mest påtagliga problemen bland 
diabetiker (Wändell, 2005). 
 
Hypoteser om orsaker till sjukdomen har varierat genom åren, men idag har man gått från den 
av DeFronzo (1992) beskrivna glukotoxiciteten till att med större säkerhet luta åt vad som 
skulle kunna beskrivas som “lipidtoxicitet” − kallad “the twin cycle hypothesis” av Taylor 



 

(2012). Båda hypoteserna innehåller två komponenter, där insulinresistens utgör den 
gemensamma nämnaren. Taylor förklarar hur insulinresistens i muskelceller utgör ett 
betydande första steg i utvecklingen av typ 2-diabetes. Denna insulinresistens i kombination 
med ett kroniskt kaloriöverskott leder på sikt till fettansamling i levern, då levern tvingas 
utföra processen kallad “de novo lipogenes” (det vill säga nybildning av fettmolekyler från 
glukos) då transporten av glukos in i muskelcellerna hämmas. Glukos innehar således 
fortfarande en roll i den nya förklaringsmodellen av diabetes typ 2, eftersom fettet som 
nybildas av levern tenderar att lagras i levern. En fettfylld lever läcker sedan fett till 
blodomloppet och därigenom ökar fettinlagringen i bukspottkörteln med försämrad 
insulinutsöndring som följd. Varför forskare anser denna hypotes trovärdig beror bland annat 
på att man följt den omvända processen i personer med typ 2-diabetes som utsatts för 
fetmakirurgi, där kalorirestriktionen till följd av ingreppet minskat fettmängden i levern och 
bukspottkörteln med förbättrad insulinutsöndring och normalisering av blodsockernivåerna 
som följd (Taylor, 2008). Insulinresistens i muskelcellerna bör dock förklaras närmare, 
eftersom den är viktig för processen som beskrivits ovan. Denna insulinresistens är mindre 
beroende av glukos än av fett. Förutom att man kunnat se hur fett i muskelceller ökar 
insulinresistensen (Kraegen & Cooney, 2008; Krssak et al., 1999; Roden et al., 1999) har 
man även sett att mättat fett skadar bukspottkörtelns Betaceller (Cunha et al., 2012; Taylor, 
2012).  
 
Skador på blodkärl samt perifera nerver är kända långtidskomplikationer vid diabetes 
(Yagihashi, 1995), liksom skador på hjärtat, ögonen och njurarna (WHO, 2016). Risken för 
amputation av extremiteter i nedre delen av kroppen ökar markant bland diabetiker (Bild et 
al., 1989), vilket kan förstås utifrån frekvent och återkommande sårbildning på fötter. 
Jeffcoate och Harding (2003) behandlar detta i detalj och beskriver flera olika anledningar till 
att sår lättare uppstår bland diabetiker. De nämner exempelvis försämrad känsel, 
blodcirkulation, rörelsekontroll och hudstatus som vanliga anledningar till att sår 
uppkommer, blir svårläkta och därigenom utsatta för ökad infektionsrisk. Nedsatt cirkulation 
och känsel från knäna och neråt utgjorde även riskfaktorer för amputationer i motsvarande 
del av kroppen enligt Reibers, Pecoraros & Koepsells (1992) studie. Även risken för 
kardiovaskulär sjukdom är förhöjd bland diabetiker (Kannel & McGee, 1979).  
 
När utvecklas sjukdomen? 
Vuxna såväl som barn drabbas av typ 2-diabetes (WHO, 2016). Rekommendationerna som 
Världshälsoorganisationen ger om effektivt förebyggande arbete handlar om att beakta alla 
livets skeden: 

 
Taking a life-course perspective is essential for preventing type 2 diabetes, 
as it is for many health conditions. Early in life, when eating and physical 
activity habits are formed and when the long-term regulation of energy 
balance may be programmed, there is a critical window for intervention to 
mitigate the risk of obesity and type 2 diabetes later in life. (WHO, 2016, 
s.7) 

 
Denna utgångspunkt kan även motiveras utifrån fysiologiska aspekter såsom Betacellernas 
utveckling, där Cnop et al. (2010) menar att cellantalet etableras fram till 20-årsåldern, 
varefter kroppen saknar förmåga att kompensera för celldöd genom celldelning. När väl typ 
2-diabetes diagnostiseras beräknas dessutom antalet Betaceller redan ha reducerats med 50 % 
(Taylor, 2012).  
 
 



 

Riskfaktorer 
Precis som med hjärt- kärlsjukdom finns flera olika riskfaktorer för utveckling av diabetes 
typ 2. De livsstilsrelaterade faktorerna är rökning, fysisk inaktivitet, ohälsosam kost, övervikt 
och fetma, där ohälsosam kost utifrån Världshälsoorganisationens kostrekommendationer kan 
definieras som en kost med mycket mättat fett och socker samt med fiberintag på mindre än 
20 g/dag på grund av för lite sädesslag (fullkorn), baljväxter, frukter och grönsaker (WHO, 
2016). Världshälsoorganisationen förklarar även att “excess body fat, a summary measure of 
several aspects of diet and physical activity, is the strongest risk factor for type 2 diabetes, 
both in terms of clearest evidence base and largest relative risk“ (WHO, 2016, s.12). Detta 
blir tydligt utifrån statistiken som presenteras av Ginter och Simko (2012): 70-90 % av alla 
fallen diabetes typ 2 i Nordamerika och EU beror på övervikt. Taylor (2012) sammanfattar 
även hur personer är olika känsliga för det fettöverskott som ligger till grund för utvecklingen 
av typ 2-diabetes, vilket tyder på att genetiska faktorer spelar roll. 
 
Att påverka blodsockernivåerna 
I närmare ett sekel har det varit känt att där fet mat ökar insulinresistensen (Himsworth, 1934) 
så ökar insulinkänsligheten av kolhydratrik och till och med sockerrik mat (Sweeney, 1927). 
Även nyare studier har funnit en omvänd korrelation mellan glukosintag och typ 2-diabetes 
(Ahmadi-Abhari,  et al., 2014) liksom en positiv korrelation mellan totalt köttintag och 
diabets typ 2 (Bendinelli et al., 2012). På 50-talet kunde till och med Kempner, Lohmann 
Peschel och Schlayer (1958) visa att flera typ 2-diabetiker kunde sluta med sin medicinering 
efter en dietisk behandling i sjukhusmiljö i form av vitt ris, raffinerat socker, frukt och juice, 
varför hypotesen om glukotoxicitet för utvecklingen av typ 2-diabetes rimligtvis inte kan 
stämma. Även Simpson et al. (1981) drar slutsatsen att rekommendationer om att begränsa 
mängden kolhydrater i kosten inte går att motivera, då komplexa kolhydrater och fibrer 
innebär en förbättring av “all aspects of diabetic control”. Andra imponerande resultat − med 
tanke på att etablissemanget än idag anser att typ 2-diabetes är ett livslångt och obotligt 
tillstånd (Taylor, 2012; 1177 Vårdguiden, 2017) − har presenterats av Anderson (1986) som 
med växtbaserad och fiberrik kost (med endast 30-45 g kallskuret kött om dagen) och 10 E% 
fett kunde bota 24 av 25 icke överviktiga diabetiker i sjukhusmiljö. Anderson och Ward 
(1979) genomförde även en liknande studie som resulterade i att 11 av 20 personer kunde 
avsluta sin medicinering inom några veckor. Denna studie skiljde sig från den förstnämnda på 
det sättet att kosten inte fick leda till viktförändring bland deltagarna. Därigenom blev det 
tydligt att inte bara viktnedgång har positiv effekt på insulinresistens och Betacellsfunktion 
utan även att en växtrik kost med högt kolhydrat- och fiberintag har sådan effekt. Andersons 
metod byggde redan på 1900-talet på vetenskapligt underlag, men denna har alltså även 
bäring under 2000-talet då fler studier publicerats om kostfibrernas omvända korrelation med 
diabetes typ 2 (Kuijsten 2015) och det mättade fettets association med utvecklingen av typ 2-
diabetes (Wang, Folsom, Zheng, Pankow & Eckfeldt, 2003). 
 
Styrkan i Andersons (1986) växtbaserade kostupplägg är att det − likt Barnards et al. (2006) 
veganska diet från föregående delavsnitt − hanterar orsaker till sjukdomen, det vill säga 
nyckelfaktorerna fett, mättat fett, socker och kaloriöverskott. Genom att välja mat ur särskilt 
fiberrika livsmedelsgrupper med bland annat mättande egenskaper behandlas diabetes typ 2 
samtidigt som övervikt och fetma förebyggs. Mollards et al. (2012) studie av regelbunden 
konsumtion av baljväxter är ett talande exempel, där både midjemått och blodsockervärden 
förbättrades efter åtta veckors intervention. Meldrum (1993) lyfter denna orsaksorientering 
som ett argument för att särskilt arbeta med kosten i sjukdomsbehandlande syfte. 
Världshälsoorganisationen slår även fast att “ diet and physical activity interventions are 
more effective than medication” (WHO, 2016, s.31). En annan fördel är att vegetarisk diet 



 

ökar blodcirkulationen (Esselstyn et al., 2014), och har under noggrann observation under ett 
så kallat “live-in program” visat sig behandla nervskadorna i samband med diabetesrelaterad 
neuropati (Crane & Sample, 1994), trots att man normalt sett inte förväntas se någon 
förbättring i detta tillstånd (Said, 2007). Kempners et al. (1958) risdiet kunde till och med 
förbättra synen för diabetiker som deltog i studien. Växtbaserade dieter utgör därför en billig 
och tillgänglig lösning på såväl problemet typ 2-diabetes som sjukdomens följdsjukdomar.      
 
Sammanfattning  
Kosten fyller en särskilt viktig roll i förebyggande och behandling av denna sjukdom, som 
Världshälsoorganisationen beskriver som “a serious threat to population health” (WHO, 
2016, s.31). En fettsnål kost med fokus på mat från fiberrika växter har stor potential i 
hanteringen av typ 2-diabetes och dess vanliga följdsjukdomar. Det förebyggande arbetet bör 
dessutom startas upp redan bland barn, eftersom matvanor etableras tidigt samt då övervikt − 
och inte bara fetma − utgör en betydande riskfaktor. 

2.3 Ett helhetsgrepp 
Kostupplägget för att minska risken för alternativt behandla hjärt- kärlsjukdom är enligt 
presentationen i detta avsnitt detsamma som för typ 2-diabetes − en växtbaserad diet med ca 
10 E% fett med begränsad mängd tillsatt salt, olja och socker. Man behöver inte oroa sig för 
kvaliteten i kosten om få animalier inkluderas, utan kan med fördel fokusera på just 
vegetariska alternativ från livsmedelskategorierna grönsaker, frukter, sädesslag och 
baljväxter. Denna typ av kostmönster hanterar såväl riskfaktorer som följdsjukdomar genom 
att förbättra blodfetterna, öka intaget antioxidanter, sänka det systoliska blodtrycket, främja 
viktnedgång, öka blodcirkulationen, minska insulinresistensen och förbättra blodsockret. 
Detta är enligt Mann (2002) helt rätt åtgärder för att påverka den i det närmaste epidemiska 
prevalensen för livsstilssjukdomar. Dessutom har upplägget potential att få ateroskleros och 
typ 2-diabetes att tillbakabildas. Men det förebyggande arbetet bör påbörjas redan bland 
barn − inte minst för att förebygga övervikt men också för att påverka deras attityder till god 
såväl som dålig mat (WHO, 2014). 
 
En sista ingrediens för att förbättra utsikterna är regelbunden uppföljning. För personer med 
risk att utveckla kardiovaskulär sjukdom eller typ 2-diabetes samt personer med 
diagnostiserad sjukdom rekommenderas regelbundna träffar med sjukvårdspersonal för 
samtal om “weight loss, diet, physical activity and smoking.” (WHO, 2016, s.42). Detta är 
även i linje med Esselstyns (Esselstyns et al., 1995; Esselstyns et al., 2014) erfarenhet om 
samtalens betydelse för att få deltagarna att följa det vegetariska kostupplägget över tid. 
Ornishs et al. (1998) studie är ett annat exempel där psykosocialt gruppstöd inkluderades för 
att hjälpa experimentgruppen att följa den utvalda dieten under interventionens fem år. Dessa 
erfarenheter bekräftas av meta-analysen från Lemstra, Bird, Nwankwo, Rogers & Moraros 
(2016), vars resultat tyder på att just stöd, tillsyn och en förändrad kost utgör de allra 
viktigaste komponenterna för att deltagare ska följa ett viktminskningsprogram. 
 
Denna sammanställning av den tidigare forskningen utgör en bakgrund till analysen av 
läromedlen som följer i kommande avsnitt.    



 

3 Metod och genomförande 
Syftet med det här arbetet var att kartlägga och presentera hur ett antal läromedel inom 
naturkunskapsämnet redogör för livsstilssjukdomar och kostråd samt kopplingarna 
däremellan. Därutöver var vi även intresserade av hur tydliga läromedelsförfattarna är vad 
gällande att koppla kostråd till forskning. För att kunna besvara frågeställningarna adekvat 
behövde vi besvara följande frågor: 
 

1. Vilka läromedel ska analyseras? 
2. Vilka delar av läromedlet ska analyseras? 
3. Hur ska läromedlen analyseras? 

 
Dessa tre frågor ger en kortfattad bild av undersökningens arbetsgång. Den första frågan 
besvarades genom att undersöka vilka läromedelsförlag som ger ut läromedel för 
gymnasieskolan. Via förlagens hemsidor söktes efter läromedel i kursen naturkunskap 1b. Vi 
tog även kontakt med verksamma lärare och frågade dem vilka läromedel de använder i sin 
undervisning. Naturkunskap 1b och 1a2 valdes eftersom det är de naturkunskapskurserna där 
livsstil och hälsa ingår (Skolverket, 2019). De resulterande läromedlen utgjorde grunden för 
analysarbetet. Syftet är inte att ge en fullständig bild över vilka läromedel som finns, eftersom 
tidsramarna för denna undersökning inte tillåter det. Istället är det några utvalda böcker som 
presenteras i tabell 1 som ska analyseras i följande kapitel. 
 
Tabell 1: Analyserade läromedel. 
 Titel Referens 

Läromedel 1 Synpunkt 1b Henriksson (2016) 

Läromedel 2 Frank Gul Naturkunskap 1b Björndahl, Castenfors, 
Dahlén, Landgren, Obing, 
Wahlberg (2011) 

Läromedel 3 (digitalt) Naturkunskap 1 NE Ehinger, M., Granbom, M. & 
Olausson, D. (2019) 

Läromedel 4 (digitalt) Digilär Naturkunskap för 
gymnasiet 

Kirsebom, L., Lodén, A. & 
Forsgren, H. (2018). 

 
Den andra frågan ställdes i syfte att avgränsa mängden data. För att kunna göra 
avgränsningen i läromedlen krävdes dels ett beslut om vilka livsstilssjukdomar som skulle 
ingå i studien, dels en strategi för att systematiskt bestämma vilka avsnitt som skulle 
analyseras. Avseende livsstilssjukdomar valdes hjärt- kärlsjukdom och diabetes typ 2. Detta 
kan motiveras utifrån att sjukdomarna i fråga står för en betydande andel av alla dödsfall i 
världen idag (WHO, 2014). Både typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom är dessutom 
livsstilssjukdomar som är associerade med ohälsosamma matvanor med goda möjligheter till 
förebyggande (WHO, 2014; WHO, 2016), samtidigt som båda sjukdomsförloppen kan 
tillbakabildas med hjälp av sunda matvanor (Anderson, 1986; Esselstyn et al., 2014). 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2016, s.7) skriver även att man bör behandla icke 
överförbara sjukdomar som en helhet för att uppnå goda resultat och poängterar: “At a 
minimum, diabetes and cardiovascular disease management can be combined”. 
 



 

Avseende systematiken i urvalet utformades den med hjälp av Skolverkets (2019) text om 
ämnet naturkunskap. Ur ämnets syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven går att 
finna nyckelord och fraser som användes för att välja ut avsnitt relaterade till livsstil och 
hälsa ur läromedlen. De nyckelord och fraser som utlästes var följande: livsstil, hälsa, 
folkhälsa, människokroppens uppbyggnad och funktion, vanor och kost. Därutöver valdes att 
även lägga till nyckelorden diabetes och hjärt- kärlsjukdom. 
 
I ett inledande skede analyserades läromedlens innehållsförteckning i syfte att finna de avsnitt 
som konkret besvarade studiens frågeställningar. Det fanns emellertid en risk i att enbart 
analysera innehållsförteckningen, nämligen att gå miste om information som inte stod där. Vi 
minimerade denna risk genom att även analysera böckernas register. I denna process söktes 
även efter synonymer, eller på något sätt relaterade begrepp, till de nyckelord som hämtades 
från Skolverkets (2019) ämnestext. Exempel på några relaterade begrepp är tallriksmodell, 
åderförfettning och övervikt. Begreppen kunde sedan användas för att göra riktade sökningar 
i de digitala läromedlen som saknar de register som finns i de tryckta läromedlen. Genom 
processen att analysera läromedlens innehållsförteckning samt register selekterades vilka 
avsnitt av läromedlen som sedan analyserades vidare. Utvalda avsnitt transkriberades sedan 
för fortsatt analys. 

3.1 Analysmetod 
Analys av insamlad data görs med hjälp av den metod som beskrivs av Hjerm, Lindgren och 
Nilsson (2014). Metoden kallar de för “the constant comparative technique” (Hjerm et al., 
2014, sid 33). Samma metod beskrivs av Erlingsson & Brysiewicz (2017) men går under 
namnet innehållsanalys. Metoden går ut på att kontinuerligt leta efter underliggande mönster i 
den data som analyseras, samtidigt som den jämförs med de mönster man redan har hittat. 
Den kvalitativa analysen delas in i tre olika steg. 
 

1. Reduktion av data (kodning). Syftet är att minska på den mängd text som finns utan 
att tappa bort meningen med texten. Ett textstycke kodas med ett nyckelord eller 
nyckelfras som ska ge en förklaring till vad stycket handlar om. Den data som inte blir 
kodad sorteras bort ur materialet. 

2. Presentation av data (tematisering). I tematiseringen ordnas materialet ytterligare 
efter kodningen. Olika aspekter inom samma område kan framträda. 

3. Slutsatser och verifiering (summering). Summeringen är den del av processen där 
man är redo att dra slutsatser utifrån insamlad och analyserad data. De olika stegen 
som Hjerm et al. (2014) beskriver sker kontinuerligt och ofta parallellt med varandra, 
i takt med att mer och mer data bearbetas. 

 
Analysarbetet var cykliskt och krävde flera omläsningar. I de första genomläsningarna 
bildade vi oss en uppfattning om texten som helhet. Allt eftersom vi läste igenom läromedlen 
mer noggrant markerade vi styckena med provisoriska kodningar som förklarade vad de 
handlade om. Dessa provisoriska kodningar skrevs om och omformulerades, allt eftersom vi 
läste mer och mer av läromedlen, och blev till slut permanenta kodningar. Till slut märkte vi 
att inga nya kodningar skapades, utan datan sorterades in i befintliga kodningar. Det var då 
som analysarbetet ansågs mättat, det vill säga ingen ny indelning av materialet skedde. Hur 
man kodar är individuellt och vi arbetade på olika sätt, och diskuterade våra resultat i slutet 
för att säkerställa att vi förstod empirin. Kodningen gjordes på olika sätt; bland annat genom 
in vivo-koder som innebär att kodningarna återges exakt som de är skrivna i texterna, och 



 

bredd- respektive djupkodning, där kodningen sker med egna, sammanfattande ord både på 
översiktlig och detaljerad nivå (Hjerm et al, 2014). 
 
De permanenta kodningar som yttrade sig kunde sedan sorteras och placeras tillsammans. Det 
fortsatta arbetet gick ut på att hitta underliggande mönster som kopplade samman de olika 
kodningarna för att bilda teman. 
 
Analysarbetet mynnade ut i ett resultat i form av följande teman. Varje tema belyser olika 
aspekter av livsstilssjukdomar och kostråd som berörs i läromedlen (se tabell 2).  
 
Tabell 2: De resulterande temana som framträdde vid analys av empirin. Temana förklaras, 
och ett citat ur läromedlen lyfts fram för exemplifiera varje tema. 
Tema Förklaring Exempel 

Forskningsläget och 
orsaker till sjukdom 

Hur tydliga är läromedlen 
avseende kopplingar till 
forskning om 
sjukdomsorsaker? 

“[...] det verkar som att det vi 
äter påverkar vilket kolesterol 
kroppen producerar mest av. 
Det pågår mycket forskning 
kring detta, men än så länge 
har ingen kunnat visa några 
riktigt tydliga samband.” 
(Läromedel 3) 

Förebyggande åtgärder Hur beskriver läromedlen 
åtgärder för att förebygga 
livsstilssjukdom? 

“De omättade fetterna 
minskar risken för hjärt-
kärlsjukdomar genom att 
sänka halten LDL i blodet.” 
(Läromedel 4) 

Konsekvenser På vilket sätt beskriver 
läromedlen sjukdomarnas 
konsekvenser?  

“Risken [för bl.a. hjärt- och 
kärlsjukdomar] ökar vid 
övervikt och rökning, men 
också om man har diabetes, 
lider av sömnbrist och 
stressar mycket.” (Läromedel 
1, sid 212) 

Allmänna kostråd Vad säger läromedlen om hur 
man bör äta för att främja 
hälsan? 

“I Sverige behöver de flesta 
vuxna äta mer kostfibrer än vi 
gör. “ (Läromedel 3) 

 
Dessa teman återkommer i kapitel 4, resultat och analys. Utifrån dem besvaras 
undersökningens frågeställningar. 

3.2 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i en undersökning baseras på huruvida undersökningen faktiskt mäter eller 
studerar det den säger sig göra. Vi var intresserade av att undersöka vad ett antal läromedel 
beskriver för olika aspekter av livsstilssjukdomar och kostråd. Genom att vi dels studerade 
just läromedel (individuellt) och sedan dessutom jämförde de temana som visade sig, 
upplever vi att validiteten är hög. Andra sätt att höja validiteten är att studera flera olika 
källor (Patel & Davidson, 2011). En studies reliabilitet kan beskrivas som hur upprepbart 



 

resultatet är. I en kvalitativ studie kan samma metod ge olika resultat, utan att det är något fel 
på metoden. Därav ges reliabiliteten inte samma utrymme som validiteten. 

  



 

4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de teman som upptäcktes under innehållsanalysen. Kapitlet är 
indelat i delkapitel som beskriver forskning och sjukdomsorsaker, förebyggande åtgärder, 
konsekvenser samt allmänna kostråd och hur dessa teman skrivs fram i de olika läromedlen. I 
slutet av varje delkapitel sammanfattas hur temat besvarar frågeställningarna. Värt att nämna 
redan här är att läromedlen vid flera tillfällen talar om “experterna”, “den samlade 
forskarvärlden”, “forskningsstudier”, “forskning”, “undersökningar”, “debattörer”, “läkare”, 
Livsmedelsverket, Nordiska näringsrekommendationer, “Nordiska myndigheter”, 
Världscancerfonden eller “svenska & internationella myndigheter”. Dessa hänvisningar 
uppfyller inte kriterierna för referenshantering, vilket försvårar bedömningen av huruvida 
givna påståenden utgör tillförlitlig information eller ej. Genomgången som följer i detta 
kapitel kommer dock företrädesvis presentera information från läromedlen som om den vore 
vedertagen fakta för att i utvalda stycken göra en jämförelse med tidigare forskning.  

4.1 Forskningsläget och orsaker till sjukdom 
Här redogörs för hur de olika läromedlen tar upp forskning om livsstilssjukdomar och kost, 
samt vilka orsaker som kan ligga till grund för att en individ drabbas av typ 2-diabetes och 
hjärt- och kärlsjukdomar.   
 
Kroppens produktion av kolesterol är kopplat till kosten 
De två digitala läromedlen (läromedel 3 och 4) behandlar forskning på intag av olika sorters 
näringsämnen och vilka konsekvenser för hälsa och välmående den medför, till skillnad från 
de fysiska läromedlen (läromedel 1 och 2), som inte går in på samma djup med avseende på 
forskning. 
 
Läromedel 3 och 4 beskriver transfetter, och vad sådant fett har för påverkan på kroppens 
egen tillverkning av olika slags kolesterol. De två typer av kolesterol som behandlas är low-
density lipoproteins (LDL) och high-density lipoproteins (HDL).  
 

De senaste åren har forskning visat att den typ av mättade fetter som kallas 
transfetter är de som höjer LDL-halten allra mest. Men vi får i oss mindre 
mängd transfett än mättat fett, så vilket som ger störst effekt är omdiskuterat. 
Möjligen ökar transfett dessutom risken för typ 2-diabetes (Läromedel 4, i 
“Livsstil och hälsa”). 

 
LDL skrivs alltså fram som den typ av kolesterol som gynnas av att vi får i oss transfetter via 
kosten, även om det råder oklarheter kring vilket typ av fett som bidrar mest eftersom 
transfetter förekommer i mindre mängder än mättat fett. Både i läromedel 3 och 4 beskrivs de 
två varianterna av kolesterol. Där HDL sänker risken för hjärt- och kärlsjukdomar, så gör 
LDL tvärtom och istället höjer risken. Dessutom nämner läromedel 4 att det kan finnas en 
förhöjd risk att drabbas av typ 2-diabetes på grund av transfett. 
 

HDL sänker risken för hjärt–kärlsjukdomar, medan LDL höjer risken. 
Det mesta kolesterolet tillverkar vi alltså själva, men det verkar som att det 
vi äter påverkar vilket kolesterol kroppen producerar mest av. Det pågår 
mycket forskning kring detta, men än så länge har ingen kunnat visa några 
riktigt tydliga samband. Eventuellt spelar det roll hur mycket fett vi äter och 
vilket fett. Men annan forskning tyder på att det spelar större roll om vi äter 
mycket socker (Läromedel 3, i “Blodfetter”). 



 

 
De båda digitala läromedlen tar alltså upp kolesterol på samma sätt. Läromedel 3 ger här 
också en inblick i det aktuella forskningsläget; nämligen att resultaten från olika studier 
skiljer sig åt. Läromedel 3 och 4 är tydliga med att LDL är det kolesterol som främst är 
kopplat till olika sjukdomar, men att det råder osäkerhet bland forskare kring vilken typ av 
kost som mest stimulerar kroppen att i större utsträckning producera LDL. 
 
Kolhydrater och forskning 
Enligt läromedel 4 finns det forskningsstudier som visar på att det finns ett samband mellan 
livsmedel med lågt GI och positiva hälsoeffekter. Livsmedel med lågt GI ska då enligt dessa 
studier hjälpa till att motverka övervikt och på så vis även reducera risken att drabbas av 
livsstilssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 
 

Många debattörer, inklusive läkare och forskare, hävdar att livsmedel med 
lågt GI hjälper dig att hålla vikten nere och motverkar risken för diabetes och 
hjärt-kärlsjukdomar på längre sikt. Det finns några forskningsstudier som 
visar på ett sådant samband, men alla gör det inte (Läromedel 4, i “Olika 
typer av kolhydrater”). 
 

Läromedel 4 förmedlar alltså bilden att det finns studier som redovisar resultat som skiljer sig 
åt. Studierna omnämns dock inte närmare än så. Allmänt förmedlar läromedlen bilden att det 
inom forskningsvärlden råder delade meningar om vad vi ska äta för att främja hälsan, och att 
mer forskning krävs. 
 

 Kroppens kolesteroltillverkning påverkas av kosten, men exakt hur är inte 
helt klart. Det pågår mycket forskning på området. En del resultat tyder på 
att det spelar roll hur mycket fett man äter och av vilken sort. Andra 
forskningsresultat tyder på att det spelar större roll för blodfetterna om man 
äter mycket socker, än mycket fett (Läromedel 4, i “Kolesterol och 
blodfetter”). 
 

I citatet ovan visas forskningsresultat som säger olika saker kring vad olika makronutrienter 
har för effekt på människans kropp. 
 
Faktorer som bidrar till sjukdom 
Det är ofta flera faktorer som bidrar till att en individ drabbas av sjukdom. Alla läromedel 
skriver fram de risker som finns med att få i sig för mycket näring samtidigt som man har en 
passiv livsstil. Läromedel 1 beskriver vilka följder en sådan livsstil kan få. 
 

För mycket näring i kombination med att vi rör oss för lite kan bland annat 
leda till sjukdomarna diabetes typ 2, högt blodtryck, höga halter av 
blodfetter, egentliga hjärt- och kärlsjukdomar, karies och ateroskleros 
(åderförfettning) (Läromedel 1, sid 212). 
 

Läromedel 1 och 2 nämner riskerna med att äta mer än vad kroppen behöver. För stort intag 
av näring kan leda till övervikt och fetma. Läromedel 4 beskriver följderna i kroppen i 
kapitlet om livsstil och hälsa: “det största problemet är de följdsjukdomar som fetma kan leda 
till, framför allt diabetes, hjärt- kärlsjukdomar”. Fetma gör att cellerna blir mindre känsliga 
för insulin, vilket ger kroppen signal att producera mer insulin för att cellerna ändå ska ta upp 
socker ur blodet. Om denna extra insulinproduktion ändå inte räcker för att reducera 
blodsockerhalten så drabbas man av typ 2-diabetes (Läromedel 4). Det är inte bara överätning 
som är en riskfaktor. Läromedel 3 och 4 tar upp problematiken kring att “småäta”, det vill 



 

säga att man äter lite mat ofta under dagen. Småätandet medför att blodsockerhalten kommer 
att ligga på förhöjda nivåer under lång tid och även det skickar signal till kroppen att 
producera insulin. Detta sliter på blodkärlen och ökar risken att drabbas av typ 2-diabetes 
(Läromedel 3 och 4). 
 
Läromedel 3 skriver om studier som visar på att sötningsmedel kan öka risken att drabbas av 
diabetes. Med hänvisning till forskning från 2014 som hävdar att de tre vanligaste 
sötningsmedlen (sackarin, sukralos och aspartam) påverkar tarmfloran vilket i sin tur ska 
påverka individens ämnesomsättning och på så vis höja blodsockerhalten. 
 
Diabetes är i sig en sjukdom, men de som lider av diabetes löper även större risk att drabbas 
av följdsjukdomar. I läromedel 4 kan man läsa under rubriken hjärt- och kärlsjukdomar: 
“några saker som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar är rökning, högt blodtryck, stress, 
övervikt, diabetes, vissa typer av p-piller och högt kolesterol”. 
 
Flera riskfaktorer nämns alltså för såväl hjärt- kärlsjukdom som typ 2-diabetes. Tabell 3 
sammanfattar vilka som betonas i  respektive läromedel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Tabell 3: Riskfaktorer i läromedlen. Grönmarkerade riskfaktorer överensstämmer med 
tidigare forskning, medan rödmarkerade inte gör det. 

Hjärt- kärlsjukdom Läromedel 1 Läromedel 2 Läromedel 3 Läromedel 4 

Diabetes X X X X 

Fetma/Övervikt X X X X 

Gener   X  

Högt blodtryck X X X X 

Högt kolesterol/LDL X X X X 

Inaktivitet X    

Lågt HDL   X X 

Ohälsosam kost X X X X 

P-piller    X 

Rökning X  X X 

Stress X  X X 

Sömnbrist X    

Ålder X    

Diabetes typ 2 Läromedel 1 Läromedel 2 Läromedel 3 Läromedel 4 

Fetma/Övervikt X X X X 

Gener   X X 

Hjärt- kärlsjukdom X    

Hög insulinkoncentration   X X 

Högt blodtryck X    

Inaktivitet X X X X 

Karies X    

Ohälsosam kost X X X X 

Rökning     
 
Här blir det tydligt att majoriteten av läromedlen behandlar flera kända riskfaktorer, där 
kardiovaskulär sjukdom påverkas av diabetes, övervikt/fetma, högt blodtryck, höga 
kolesterolvärden, osund kost, rökning och stress. Samtliga läromedel nämner även fetma, 
osund kost och inaktivitet som riskfaktorer för typ 2-diabetes. I övrigt fokuserar läromedlen 
på olika faktorer, varav några inte påtalats i den tidigare forskningen. 
 
Sammanfattning 
Läromedlen menar att en typ av kolesterol är bra (HDL) och en annan typ bör undvikas 
(LDL). LDL höjer risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdom. Vi bör alltså äta mat som inte 
stimulerar kroppen att producera LDL. Läromedlen hänvisar till forskning som säger att 
kroppens produktion av LDL kan bero på fett- eller sockerintag, men att osäkerhet råder. Ett 



 

högt intag av transfetter är dock kopplat till kroppens produktion av LDL, och (kanske) en 
ökad risk för typ 2-diabetes. 
 
Övervikt och fetma beskrivs som bidragande faktorer till att en individ drabbas av typ 2-
diabetes. Ett stort intag av kolhydrater manar kroppen att producera insulin, och för stora 
halter av insulin i blodet under lång tid menar läromedlen orsakar typ 2-diabetes. 
 
Den forskning som läromedlen hänvisar till framstår i stor utsträckning som anonym. Läsaren 
får sällan mer information om källorna än som “forskning”. Läromedelsförfattarna är alltså 
inte vidare transparenta i hur de refererar till forskning, vilket gör det svårare att bilda sig en 
egen uppfattning om forskningen i fråga. 

4.2 Förebyggande åtgärder 
Under denna rubrik behandlas de råd som i läromedlen särskilt syftar till att förebygga hjärt- 
kärlsjukdom och typ 2-diabetes, men först klargörs de riskgrupper som nämns. 
 
Riskgrupper 
Hjärt- kärlsjukdom är vanligast bland äldre enligt Läromedel 1, som dessutom konstaterar att 
fetma bland barn har blivit vanligare. Denna trend beskrivs som “speciellt alarmerande”, 
eftersom fetma, diabetes typ 2 och hjärt- kärlsjukdom “hänger sinsemellan ihop, liksom 
riskfaktorerna för dem” (sid 212). Både Läromedel 3 och 4 tar upp äldre som den primära 
riskgruppen för typ 2-diabetes, där Läromedel 3 uttrycker följande (i “När blodsockret blir för 
högt”): “Förr kallades sjukdomen för åldersdiabetes eftersom den oftast drabbade äldre, men i 
dag ser man den även hos barn”. 
 
Näringsämnen och livsmedel mot sjukdom 
Läromedlen tar upp förebyggande insatser på olika nivåer, där bland annat särskilda 
näringsämnen nämns som viktiga för att förebygga sjukdomar. Där Läromedel 1 lyfter fram 
alfa-linolensyra (omega-3) som ett potentiellt skydd mot hjärt- kärlsjukdom, belyser istället 
Läromedel 4 en lämplig mängd av omättade fettsyror. Läromedel 3 nämner de skyddande 
antioxidanterna i samband med allmän sjukdom såväl som kardiovaskulär sjukdom men 
poängterar att näringsämnen av detta slag verkar ha mindre effekt än livsmedel såsom frukt 
och grönt, som är rika på just antioxidanter − kosttillskott har alltså inte gett samma effekt 
som det kompletta livsmedlet. De gelbildande fibrerna i frukt och grönt nämns också 
eftersom de kan “sänka den skadliga formen av kolesterol” i blodet (i “Hjälp dina 
blodfetter”). Även Läromedel 4 behandlar frukt och grönt i sin framställning om vad som 
skyddar mot hjärt- kärlsjukdom.  
 
I Läromedel 2 (sid 170) står det att “fett med mättade fettsyror antas öka risken för 
åderförkalkning. Därför anser många att fetter med mycket omättade och fleromättade 
fettsyror är nyttigast”. Detta citat behandlar risker utan att ge några direkta råd. Läromedel 3 
och 4 nämner att förhållandet mellan det goda och det onda kolesterolet i blodet kan 
förändras med kosten, men ger heller inga explicita råd, eftersom forskningsresultaten går 
isär − vissa menar att mängden fett och typen av fett spelar roll, medan andra menar att 
socker har större påverkan. “Snåla inte för mycket på fettet”, är däremot ett uttryckligt råd i 
Läromedel 3 (i “Så tar du hand om ditt blodsocker”), eftersom “det håller dig [...] mätt så att 
du lättare undviker att småäta”. Råden om sjukdomsförebyggande som ges i Läromedel 2 (sid 
196) är istället mer fokuserade på övervikt då det leder till “ökad risk för t.ex. hjärtinfarkt. 
Dessutom ökar risken för diabetes typ 2”. Grönsaker, rotfrukter och frukt nämns i detta 



 

sammanhang liksom att “dra ner på de snabba kolhydraterna till förmån för de långsamma”. 
Läromedel 3 (i “När blodsockret blir för högt”) påtalar problemen med socker, som leder till 
att “mycket insulin produceras hela tiden. Det sliter på blodkärlen och på hjärnan. Risken 
ökar för att få diabetes typ 2”. Dessutom står det om transfetternas negativa effekter på 
allmänhälsan, varför en underförstådd rekommendation är att minska intaget av livsmedel 
såsom “kakor, kex och chips” där man kan “hitta härdat fett” med ökad risk för stora 
mängder transfetter (i “Fetter”). Transfetternas särskilt stora påverkan på LDL-
koncentrationen i blodet behandlas närmare i Läromedel 4, där författarna diskuterar vilka 
fetter som ger störst effekt på LDL-värdena. Utifrån idéerna som förs fram kan man även dra 
slutsatsen att konsumtionen av animalier med stora mängder mättade fetter bör begränsas och 
inte bara kakor, kex och chips.      
 
Kostmönster och matvanor mot sjukdom 
“Goda matvanor” beskrivs i Läromedel 1 (sid 213) som något viktigt i syfte att minska risken 
för bland annat fetma, diabetes typ 2 och hjärt- kärlsjukdom. Begreppet är dock svårt att 
definiera utifrån ett enda stycke utan bör förstås utifrån lärobokens samlade framställning, där 
allmänkunskap, sunt förnuft och ekonomiska förutsättningar påverkar våra matval. Varierad 
kost nämns som en viktig del, medan en obalanserad kost såväl som halvfabrikat kopplas till 
ohälsa. Följande citat förmedlar andemeningen på ett någorlunda rättvisande sätt och belyser 
det önskvärda med självkontroll: 
 

Om man studerar den allmänna matkonsumtionen visar det sig att andelen 
frukt och grönsaker med viktiga näringsämnen är relativt låg, samtidigt som 
andelen fett och ”skräpmat” är hög. Detta trots att medvetenheten hos 
allmänheten växer om hur farligt det är med ohälsosamma matvanor. De 
flesta vet att övervikt leder till problem som högt blodtryck och hjärt- och 
kärlsjukdomar. Varför andelen överviktiga ökar trots en mer allmän kunskap 
om vad som är hälsosamt är en komplex fråga − och svaren många. 
Slutsatsen är att vi måste bli bättre på att hantera det överflöd av mat som 
konstant omger oss […] (Läromedel 1, sid 201). 

 
Läromedel 2 och 4 uttrycker också behovet av en varierad kost för god hälsa, där det 
sistnämnda menar att variation i sig kan förebygga många sjukdomar. Det framhålls dock att 
“undersökningar visar att de flesta av oss får i oss tillräckligt av alla viktiga näringsämnen, 
även om vi inte alltid äter så varierat som vi borde” (Läromedel 4, i “Kosttillskott”). 
Läromedel 3 å andra sidan betonar istället att människan tål variation snarare än att variation 
är ett mål i sig. Dessutom lyfts småätandet som ett allvarligt problem, då sådana vanor − 
precis som enligt tidigare citat om socker − kan leda till konstant förhöjd insulinproduktion 
och följdsjukdomar. Vikten av fasta måltider påtalas även i Läromedel 2, där betydelsen av 
frukost liksom nyttan med att följa tallriksmodellen betonas för den som vill bevara vikten 
och minska risken för kardiovaskulär sjukdom och diabetes typ 2. Avslutningsvis är 
Läromedel 3 ensam om att diskutera en samhällelig åtgärd: 
 

Det finns de som tycker att vi borde införa skatt på fett och socker så att fet 
och söt mat ska bli dyrare. Andra tycker att det är en dålig väg att gå och att 
vi själva som privatpersoner bör ta ett större ansvar för det vi äter. Men det 
är svårt att göra rätt när den ohälsosamma maten ofta är både billig och 
frestande. (Läromedel 3, i “För mycket mat, för lite rörelse”). 

 
Träning mot sjukdom 
Samtliga läromedel poängterar att motion är viktigt för att hålla sig frisk. Ingen specifik 



 

träningsform nämns dock, utan den enda distinktionen som görs hittas i Läromedel 3, som tar 
upp såväl träning som vardagsmotion. 
 
Lindring av symtom 
Läromedel 1, 3 och 4 tar upp vad man kan göra på egen hand för att lindra de symtom man 
kan drabbas av om man lever en livsstil som i det långa loppet leder till typ 2-diabetes. Störst 
fokus ligger vid att motionera mera, men även att förändra kosten. Läromedel 1 (sid 213) 
skriver följande: “Oftast räcker det med att förändra kostvanor och att börja röra på sig lite 
mer för att häva symtomen. Men har det gått riktigt långt krävs injektioner av insulin på 
samma sätt som för diabetes typ 1-patienter”. 
 
Sammanfattning 
Läromedlen tar upp problematiken kring fetma och livsstilssjukdomarna typ 2-diabetes och 
hjärt- kärlsjukdom. Förebyggande av övervikt betonas därför, samtidigt som sjukdomarna 
anges vara vanligast bland äldre. Omättat fett (exempelvis omega-3) tros ge ett skydd mot 
hjärt- kärlsjukdom, till skillnad från mättat fett som uppges öka risken för åderförkalkning. 
Läromedel 3 poängterar också att man inte bör vara för restriktiv med fettintaget, eftersom 
fett beskrivs som mättande och viktigt för att undvika det osunda småätandet. Även ökad 
skatt på fett och socker diskuteras.  
 
Frukt och grönt bär på antioxidanter som även de skyddar mot hjärt- kärlsjukdomar, men 
läromedlen poängterar att antioxidanter som kosttillskott inte har visat sig ge samma skydd 
som när det konsumeras i form av ett livsmedel. Långsamma kolhydrater rekommenderas 
över snabba, eftersom snabba kolhydrater (exempelvis socker) signalerar kroppen att 
producera en stor mängd insulin över kort tid, vilket sliter på blodkärl och i längden kan 
resultera i typ 2-diabetes. Läromedlen lyfter även fram vikten av självkontroll, sunt förnuft, 
en varierad och balanserad kost, likaså vikten av att ha en aktiv livsstil där motion och träning 
ingår. 

4.3 Konsekvenser 
Avseende konsekvenser behandlas här både tidiga symtom och sådana problem som yttrar sig 
först efter en längre tid.  
 
Tidiga symtom 
“Högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdomar och åderförkalkning” omnämns i Läromedel 1 (sid 
213) där “typiska tidiga symtom kan bli förfettade blodkärl, hjärtsvikt och stroke”. De andra 
läromedlen behandlar inga symtom för kardiovaskulär sjukdom. Typ 2-diabetes förklaras 
däremot i större detalj. Läromedel 1 (sid 213) beskriver en gradvis försämrad “förmåga att 
reagera på hormonet insulin och så småningom avtar också produktionen av insulinet”. 
Denna nedsatta känslighet för insulin beskrivs även i övriga läromedel. Ett tidigt tecken på 
diabetes kan enligt Läromedel 2 vara ett ökat behov av att urinera. Detta omskrivs i större 
detalj i Läromedel 3 och 4, där Läromedel 4 (i “Diabetes”) förklarar att blodsocker läcker till 
urinen, “vilket gör att man kissar mer än normalt, så att kroppen blir uttorkad”.  Läromedel 2 
anger även att ökad trötthet och törst utgör tidiga symtom, medan Läromedel 3 och 4 nämner 
proteinnedbrytning och sänkt pH i urinen, vilket kan leda till kramper, medvetslöshet och 
rubbad hjärtrytm. 
 
Problem över tid 
Läromedel 2, 3 och 4 talar om hjärtinfarkt och stroke som konsekvenser av åderförfettning, 



 

med förklaringen att risken för blodproppar ökar. Vad gäller diabetes typ 2 finns det passager 
i samtliga läroböcker om ökad risk för hjärt- kärlsjukdom, där alla utom Läromedel 3 skriver 
ut sambandet explicit. Läromedel 3 förklarar istället att blodfetterna förändras vid typ 2-
diabetes, “vilket kan leda till ytterligare sjukdomar” (i “När blodsockret blir för högt”) och att 
“höga halter av LDL ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar” (i “Blodfetter”). Andra problem 
associerade med diabetes typ 2 är enligt Läromedel 2, 3 och 4 skadade blodkärl och njurar 
samt synskador. Läromedel 4 (i “Obehandlad diabetes”) beskriver även att “kärlen får sämre 
blodcirkulation och syresättning” och att “när kärlen skadas kan man få [...] nedsatt känsel”. 
Svårläkta sår är ett annat problem som kan uppträda, när man dragits med sjukdomen en 
längre tid enligt Läromedel 3. 

4.4 Allmänna kostråd 
I detta avsnitt summeras råd om såväl lämplig kost som problem som kan uppstå kring mat. 
Detta innebär alltifrån enskilda näringsämnen till blandningar av livsmedel, men också 
matvanor såsom tidpunkter för födointag och kaloriintag. Distinktionen mellan enskilda 
komponenter och livsmedel är inte alltid lätt att göra, dock har en gränsdragning gjorts för att 
underlätta presentationen.     
 
Näringsämnen och livsmedel att inkludera 
I tabell 5 och 6 sammanställs rekommendationerna avseende näringsämnen respektive 
livsmedel, som bör inkluderas enligt de fyra läromedlen. En markering i form av ett stort 
kryss indikerar en uttrycklig rekommendation och parenteser med små kryss syftar på 
underförstådda rekommendationer i texterna. Skillnaden mellan uttryckliga och 
underförstådda rekommendationer kan exemplifieras utifrån fibrer, där Läromedel 1 visar 
prov på ett underförstått råd:  
 

[...] de fyller en viktig funktion, dels som “motion för magen”, dels som 
vätskebindare så att maten passerar långsammare genom tunntarmen. 
Fibrerna är också energikälla för de nyttiga bakterier som lever i 
tjocktarmen.” (sid 204)  

 
Här beskrivs alltså goda effekter, men explicita råd uteblir. Till skillnad från detta 
exempel inkluderar Läromedel 3 flera uppmaningar om kostfiber, vilket gör att 
rekommendationen framstår tydligare:  
 
● “Ät saker som håller dig mätt länge; fiberrik mat (grönsaker, grövre bröd) mättar till 

exempel bättre än vitt mjöl (pasta och ljust bröd)” (i “Så tar du hand om ditt 
blodsocker”) 

● “Ät mycket livsmedel som innehåller gelbildande kostfiber” (i “Hjälp dina 
blodfetter”) 

 
Uppmaningar är dock inte enda tillfället då budskap i texten tolkats som explicita råd − 
sammanhang där kostvanor och behov behandlas är ytterligare exempel. Läromedel 3 (i 
“Kolhydrater”) visar prov på denna kategori rekommendation: “I Sverige behöver de flesta 
vuxna äta mer kostfibrer än vi gör”. 
 
  



 

Tabell 5: Rekommendationer i läromedlen avseende hälsofrämjande 
näringsämnen/komponenter 

Näringsämne/komponent Läromedel 1 Läromedel 2 Läromedel 3 Läromedel 4 

Essentiella aminosyror  X X X  

Essentiella fettsyror X    

Fibrer (x) (x) X X 

Kolhydrater X X X X 

Kosttillskott/Berikad mat  X  X 

Omättade fettsyror (x) (x)  X 

Protein X X (x) (x) 

Stärkelse (x) X   
 
Det mönster som framstår i tabell 5 ovan är att flertalet läromedel beskriver essentiella 
aminosyror, fibrer, kolhydrater, omättade fettsyror och protein som viktiga näringsämnen i 
kosten. Fettets funktion nyanseras även genom att betydelsen för kroppen såväl som smaken 
beskrivs på följande sätt: 
 

“Fett är ett livsmedel som tidvis haft dåligt rykte. Men precis som 
kolhydrater så är fett bra för kroppen om du väljer nyttiga fetter och äter 
lagom mängder. Fett ger energi och spelar stor roll för hur maten smakar. 
Många smakämnen löser sig i fett och smakerna känns därför tydligare om 
det finns fett i måltiden. Dessutom är flera viktiga vitaminer fettlösliga. 
Kroppen behöver alltså fett för att kunna använda sig av fettlösliga 
vitaminer.” (Läromedel 3, i “Fetter”) 

 
Ett liknande resonemang om fettets “nytta och nöje” hittas i Läromedel 4, medan Läromedel 
1 istället lyfter problemen som smaklökarna kan leda in oss i: 
 

Att vi mot bättre vetande äter en massa från det stora utbudet av mindre 
nyttiga produkter är förstås en inte riktigt lika positiv konsekvens av den 
förbättrade ekonomi, men chips och godis smakar ju inte så dumt. 
(Läromedel 1, sid 194)  

 
  



 

Tabell 6: Rekommendationer i läromedlen avseende hälsofrämjande livsmedel  
Livsmedel Läromedel 1 Läromedel 2 Läromedel 3 Läromedel 4 

Fisk (x) X X X 

Frukt X X X X 

Fullkorn (ex. grovt bröd)  (x) X X 

Grönsaker X X X X 

Nötter & fröer   X (x) 

Olja  (x) X X 

Pasta (vit)  X   

Potatis  X   

Ris (vitt)  X   

Vatten  X X  
 
Bland livsmedlen i tabell 6 är det en majoritet av böckerna vari fisk, frukt, 
fullkornsprodukter, grönsaker och olja får en betydande roll.  
 
Näringsämnen och livsmedel att begränsa 
Tabell 7 och 8 ger en överblick över näringsämnen respektive livsmedel från de fyra 
läromedlen, där någon form av restriktion rekommenderats. 
 
Tabell 7: Rekommendationer i läromedlen avseende näringsämnen/komponenter att 
begränsa 

Näringsämne/komponent Läromedel 1 Läromedel 2 Läromedel 3 Läromedel 4 

Fett X  (x) X 

Härdat fett/transfetter   (x) (x) 

Mättat fett X (x) (x) X 

Salt X  X X 

Socker X X X X 

Tillsatser/Sötningsmedel (x)  (x) (x) 
 
I de allra flesta läromedlen är fett, mättat fett, salt, socker och tillsatser framskrivet som något 
att begränsa (se tabell 7).  
 
  



 

Tabell 8: Rekommendationer i läromedlen avseende livsmedel att begränsa 
Livsmedel Läromedel 1 Läromedel 2 Läromedel 3 Läromedel 4 

Chark   X X 

Kött   X X 

Snacks X  X  

Smör   X X 

“Tomma kalorier” (ex. godis) X X X (x) 
 
Vad gäller livsmedlen i tabell 8 är antalet tomma kalorier i form av godis, läsk och 
raffinerade spannmålsprodukter mest omskrivet. 
 
Läromedlen i förhållande till Världshälsoorganisationens rekommendationer 
Tabell 9 synliggör hur väl läromedlen överensstämmer med Världshälsoorganisationens 
(WHO, 2014; WHO, 2016) rekommendationer. Där syns en ganska god samstämmighet, 
dock bör det noteras att alla kostråd som ges i läromedlen inte är explicita, varför de kan 
missas av läsare. 
 
Tabell 9: Läromedlens rekommendationer i relation till Världshälsoorganisationens (WHO, 
2014; WHO, 2016) rekommendationer  

Mer Läromedel 1 Läromedel 2 Läromedel 3 Läromedel 4 

Fiberrik mat  (x) (x) X X 

Frukt X X X X 

Grönsaker X X X X 

Mindre Läromedel 1 Läromedel 2 Läromedel 3 Läromedel 4 

Fett X  (x) X 

Mättat fett X (x) (x) X 

Raffinerat socker X X X X 

Salt X  X X 
 
Lämpliga kostmönster 
Det finns några delar som bör nämnas i detta avsnitt om kostmönster, då samma råd 
behandlas i flera av läromedlen. För det första framställs variation i kosten som 
betydelsefullt. “Viktigt, oavsett vad som för tillfället är populärt, är att se till att kosten är 
varierad så att den består av det som är väsentligt för välbefinnandet”, klargör Läromedel 1 
(sid 201). Även i Läromedel 3 (i “Kost igår och idag”) poängteras att en av de positiva 
förändringarna i vår kosthållning är att “vår mat är mycket mer varierad”. En nyansering går 
dock att läsa i Läromedel 4 (i “Kosttillskott”) där variation anges som en viktig del i kosten, 
men att studier tyder på att människor klarar sig bra även “om vi inte alltid äter så varierat 
som vi borde”.  
 
En andra del som belyses på bred front, är det problematiska i att lyfta fram ett kostmönster 
som bättre än andra. Läromedel 1 (sid 204) framhåller att “inuiter på Grönland, med en 
kolhydratfattig diet, har lika bra hälsa som människor i Sydostasien, där andelen kolhydrater i 



 

kosten är hög”. Liknande ståndpunkt uttrycks i Läromedel 3, fast från perspektivet att vi inte 
måste avstå från något på grund av vår anatomi eller våra fysiologiska förutsättningar, 
eftersom:  
 

Våra kroppar är flexibla och tål en hel del variation. Dessutom är de olika. 
Det som får en person att må bra kan ge någon annan ont i magen, göra den 
trött eller öka eller minska vikten på ett ohälsosamt vis. (Läromedel 3, i “E-
nummer”) 

 
Läromedel 3 menar även att majoriteten människor inte behöver extrema dieter som utesluter 
livsmedelskategorier och sammanfattar dieters nytta på följande sätt: 
 

Det kan vara både svårt och tråkigt att följa en diet som utesluter många 
saker. Det gör att många provar ett tag och sedan ger upp. Då får man ofta 
dåligt samvete, både för att man ”fuskat” under provperioden och för att man 
inte lyckas hålla kvar vid sin plan. ( Läromedel 3, i “E-nummer”) 

 
Resonemanget känns igen från Läromedel 1 där det står att det säkert finns “någon liten 
sanning [...] i alla dessa dieter och kurer, men också en stor risk att de förstärker den 
hälsostress som blivit så vanlig” (sid 201), där “stressen över att inte leva och äta rätt blir [...] 
som en sjukdom i sig” (sid 195). Dieter knyts även till trender och popularitet i Läromedel 1 
såväl som i Läromedel 4. Ett kostmönster som nämns i samtliga läromedel är just vegetarisk 
diet. Detta förknippas genomgående med problem, svårigheter eller risker: 
 

“För ovana vegetarianer kan detta innebära problem eftersom de essentiella 
aminosyrorna inte finns i alla vegetabilier som de gör i kött. För vegetarianer 
är det därför viktigt att både olika sädesslag och olika ärtväxter ingår i 
måltiderna.” (Läromedel 1, sid 205)  

 
Vegetarianer måste vara noga med att äta rikligt med proteinrika växter som 
bönor, kikärter och linser. Detta för att få alla essentiella aminosyror och 
närsalter i tillräcklig mängd. (Läromedel 2, sid 194)  

 
I Sverige behöver de flesta vuxna äta mer kostfibrer än vi gör. Men äter man 
väldigt mycket fibrer kan man få magproblem. Det är bra att tänka på om du 
är vegetarian och äter väldigt mycket frukt och grönsaker. (Läromedel 3, i 
“Kolhydrater”)  

 
Äter du bara vegetarisk kost är det viktigt att du vet vilka livsmedel du 
behöver kombinera för att få i dig allt du behöver. Ärtväxter och nötter 
innehåller alla essentiella aminosyror, medan många andra växtdelar saknar 
en eller flera av dessa aminosyror. (Läromedel 3, i “Kolhydrater”)  

 
Den som äter vegetarisk eller vegansk kost behöver ha goda kunskaper om 
vad maten innehåller för att undvika att drabbas av bristsjukdomar. Äter man 
bara grönsaker måste man äta större portioner. Kosttillskott kan också 
behövas. (Läromedel 4, i “Maten och etiken”)  

 
Vid ett tillfälle i Läromedel 4 behandlas dock vegetarisk kost som en lösning på etiska 
problem: 
  



 

Vegetarianer väljer ofta bort kött av hälsoskäl. Det finns även veganer som 
har hälsan som sitt viktigaste skäl, men det är mer ovanligt. Andra motiv är 
att man vänder sig mot hur djur behandlas i livsmedelsindustrin, att man 
tycker att det är oetiskt att äta djur över huvud taget, eller att man vill skona 
miljön. (Läromedel 4, i “Maten och etiken”)  

 
Det hälsosamma och etiska i att äta en mindre mängd kött vidrörs även i Läromedel 3 (i 
“Fetter), men bilden av vegetarisk kost som problematisk förstärks samtidigt, då det står att 
man får i sig alla essentiella aminosyror om man äter “en blandad kost” (i “Proteiner”), samt 
då tolkningen av Livsmedelsverket råd är att “äta fisk och skaldjur minst 2–3 gånger i 
veckan” (i “Kostråd i Sverige”). Liknande tolkning av kostrekommendationerna hittas i 
Läromedel 4 (i “Svenska Livsmedelsverket rekommenderar bland annat att vi”) där det 
poängteras att man bör äta “fisk tre gånger i veckan”. Även Världscancerfondens 
rekommendationer behandlas i Läromedel 3 (i “Maten och kroppen”), där det står att de inte 
helt vill “avråda från kött som livsmedel, bland annat för att det är en bra källa till protein och 
järn”. Samma författare diskuterar även köttätandets påverkan på vår planet, men lyfter 
samtidigt ökat köttätande som “en snabb väg till bättre näringsstatus hos befolkningen” i 
fattiga delar av världen (i “Maten och etiken”).  
 
Ett kostupplägg som nämns i Läromedel 4 under rubriken “Maten och hälsan” är LCHF 
(Low-Carb, High-Fat). Beskrivningen av dieten får i texten kontrastera de svenska och 
internationella myndigheternas rekommendationer, som förordar en minskad 
fettkonsumtionen: 
 

LCHF-dieten (low carb, high fat), Atkinsdieten eller stenålderskost. Ett 
vanligt argument är att våra kroppar inte är anpassade efter industriellt 
bearbetade kolhydrater ett nytt inslag i vår kost och att de gör oss tjocka och 
sjuka. (Läromedel 4, i “Maten och hälsan”) 

 
När det kommer till kostmönster och deras makronutrientprofiler, är det dock få 
beskrivningar som ges. Läromedel 3 är det enda som anger makronutrienternas andel av 
kaloriintaget och utgår ifrån de nordiska näringsrekommendationerna med ca 50 % av 
energin från kolhydrater och 25-40 E% fett. I Läromedel 2 fokuseras tallriksmodellen, som 
endast ger en fingervisning om förhållandet mellan kolhydrater och protein. Läromedel 4 
nämner 50 E% från kolhydrater och Läromedel 1 ställer sig kritisk till makronutrientprofiler, 
men nämner ändå att kostråd brukar ange att 50-60 % av kalorierna bör komma från 
kolhydrater.    
 
Övrigt om matvanor 
I läromedlen diskuteras flera aspekter av kost och matvanor som ännu inte behandlats i denna 
uppsats. Läromedel 1 (sid 201) ger exempelvis uttryck för en positiv inställning till tillagad 
mat i avsnittet “Äter vi vad vi borde äta?”. Där beskrivs förhållandet mellan pengar, tid och 
mat med orden att “mindre tid ägnas åt traditionell matlagning och att äta det tillagade”. 
Vidare förklaras hur mängden skräpmat ökar i Sverige trots kunskap om hälsoeffekterna. 
Liknande slutsats framställs i Läromedel 4 (i “Trender och tillsatser”), som menar att “även 
om tillsatser inte är farliga kan det alltså vara bra både för smaken och hälsan att laga egen 
mat”, eftersom färdigmat försvårar kontrollen över “vad man får i sig”. Läromedel 3 (i 
“Kostråd i Sverige”) överensstämmer och lyfter framförallt saltmängden som “gömmer sig i 
snacks och färdiglagad mat”. Tankar som påträffas mer sporadiskt i form av implicita förslag 
är: 
 



 

● huruvida man ska äta ekologiskt eller ej (Läromedel 2) 
● om man borde välja mer säsongsbetonad mat (Läromedel 4) 
● att få i sig sina näringsämnen från mat snarare än kosttillskott (Läromedel 4) 

 
Däremot vidrörs kaloribalans och kaloribehov i olika utsträckning i samtliga läromedel med 
tydliga besked från Läromedel 1 (sid 200) om att “fetma och sjukdomar som är kopplade till 
en obalanserad kost ökar”, liksom Läromedel 3 (i “Trender och tillsatser”) som slår fast att “i 
grunden handlar det om att vi måste ha en balans mellan hur mycket energi vi får i oss och 
hur mycket vi förbrukar”. Läromedel 2 (sid 169) nämner också hur överskott på kolhydrater 
kan leda till ökad fettproduktion. Även småätande berörs som ett viktproblem i Läromedel 1 
(sid 200) med förklaringen att “människor äter för lite under de egentliga måltiderna för att 
inte gå upp i vikt, men desto mer (och onyttigt) däremellan”. Läromedel 3 (i “När blodsockret 
blir för högt”) har ett annat perspektiv och pekar ut blodsockerpåverkan som småätandet kan 
leda till i form av att “mycket insulin produceras hela tiden”, vilket “sliter på blodkärlen och 
på hjärnan” och leder till att “risken ökar för att få diabetes typ 2”. Under rubriken “Så tar du 
hand om ditt blodsocker” poängteras även att man bör “ta ordentlig paus mellan måltiderna”. 
 
Sammanfattning 
Näringsämnen som essentiella aminosyror, kostfibrer, kolhydrater, omättade fettsyror och 
protein beskrivs i majoriteten av läromedlen som viktiga komponenter i en individs kost. 
Detta mynnar ut i explicita såväl som implicita råd om följande livsmedel som bör ingå i 
kosten: fisk, frukt, livsmedel rika på fullkorn samt grönsaker. Läromedlen tar upp vilka 
näringsämnen och livsmedel som bör begränsas, och skriver då fram socker, salt, fett, mättat 
fett, tillsatser, sötningsmedel samt tomma kalorier såsom läsk, godis och raffinerat mjöl. 
Rekommendationerna som ges är utifrån läromedlens samlade råd väl i överensstämmelse 
med Världshälsoorganisationens, men väljer man att läsa ett enda läromedel, är det inte säkert 
att samma bild ges, till följd av såväl utelämnade som implicita rekommendationer. 
 
Vad gäller kostmönster framställs vegetarisk diet som problematisk i samtliga läromedel, 
medan LCHF i Läromedel 4 får en positiv beskrivning med en nyanserande funktion. Någon 
vikt läggs över lag inte vid makronutrientprofiler, men i Läromedel 3 anges ett lämpligt 
fettintag ligga mellan 25-40 E%. 

4.5 Frågeställningarna besvaras 
Nedan summeras resultatet från litteraturstudien i syfte att koppla an till och besvara 
uppsatsens inledande frågeställningar. 
 
Vilka aspekter av livsstilssjukdomar och kostråd beskrivs i ett antal läromedel inom 
naturkunskapsämnet? 
Läromedlen är överens om att många människor i dag har en passiv livsstil jämfört med hur 
det historiskt har sett ut, och att detta är behäftat med vissa hälsorisker. Samtidigt finns ett 
överflöd av olika typer av mat som på många sätt är fritt tillgängligt för en majoritet av 
Sveriges befolkning. Problematik uppstår eftersom ur ett biologiskt perspektiv är människan 
densamma nu som hon var på den tiden då jakten på energirik föda var central i det dagliga 
livet. Tillgängligheten på energirik mat kan leda till ett överintag av näring. Detta kan på sikt 
leda till fetma. De analyserade läromedlen är tydliga med de risker och hälsorelaterade 
konsekvenser som fetman medför (diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar m.fl.). Läromedel 
3 och 4 skriver också att “småätande”, som ger förhöjda blodsockernivåer under längre 



 

perioder, sliter på blodkärl och ökar risken för typ 2-diabetes. Även sötningsmedel (sackarin, 
sukralos och aspartam) skrivs fram som en riskfaktor genom att det påverkar tarmfloran. 
 
Majoriteten av läromedlen behandlar några av de kända riskfaktorerna. Diabetes skrivs 
exempelvis fram som en riskfaktor vad gällande hjärt- och kärlsjukdomar, liksom fetma, 
osund kost, högt blodtryck, höga kolesterolvärden, rökning och stress. Samtliga läromedel 
nämner även fetma, osund kost och inaktivitet som riskfaktorer för typ 2-diabetes. I övrigt 
fokuserar läromedlen på olika faktorer. Läromedel 3 och 4 lyfter fram transfetter och hur den 
typen av fett verkar ha negativa konsekvenser för hälsan. Transfetter tros påverka vilken sorts 
kolesterol som kroppen producerar. LDL kallas för “det onda kolesterolet” (läromedel 4) som 
höjer risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Läromedel 1 och 4 skriver uttryckligen 
att vi bör minska vårt intag av mättat fett på grund av riskerna med förhöjda nivåer av LDL. 
 
En majoritet av läromedlen nämnar essentiella aminosyror, kostfibrer, kolhydrater, omättade 
fettsyror och protein som lämpliga näringsämnen. Dessutom rekommenderas en diet som 
innehåller följande livsmedel: fisk, frukt, fullkornsprodukter, grönsaker och olja (se tabell 5 
och 6). Samtliga läromedel lyfter fram fett, mättat fett och socker som näringsämnen att 
begränsa (se tabell 7). Likaså bör tomma kalorier såsom läsk, godis och raffinerat mjöl 
begränsas (se tabell 8). Läromedel 3 och 4 diskuterar även transfetter vars intag bör minskas. 
Läromedel 1, 3 och 4 skriver även att salt och sötningsmedel bör begränsas.  
 
Hur det totala kaloriintaget ska fördelas över de olika makronutrienterna råder det ingen 
konsensus kring. Läromedel 3 anger de nordiska näringsrekommendationerna och skriver att 
ca 50 E% bör komma från kolhydrater och 25-40 E% från fett. Läromedel 2 skriver om 
tallriksmodellen och låter läsaren avgöra. Läromedel 4 anger att 50 E% bör komma från 
kolhydrater och Läromedel 1 anger liknande energifördelning, på 50-60 E% från kolhydrater. 
Läromedel 1, 3 och 4 är överens om att kosten bör vara varierad. Anledningen till att en 
varierad kost skrivs fram som så viktig är att den oftast innehåller de komponenter som är 
väsentliga för vårt välbefinnande. Läromedel 3 skriver att det finns en variation bland 
människor som gör att våra kroppar reagerar olika på olika livsmedel, och att det därmed är 
svårt att rekommendera en specifik diet som passar alla. 
 
Hur väl överensstämmer läromedlens kostråd med forskningsresultat vad gällande 
livsstil och hälsa? 
När de analyserade läromedlen exempelvis diskuterar vilken typ av kost som stimulerar 
kroppens egen tillverkning av kolesterol, så hänvisas enbart till “forskning”, eller “studier”. 
Detta gör det svårt att göra någon egentlig bedömning huruvida delar av läromedlen baseras 
på vetenskaplig grund eller om den baseras på erfarenheter, eller personligt tyckande. 
Läromedlens samlade rekommendationer stämmer dock väl överens med 
Världshälsoorganisationens, även om så inte är fallet om man betraktar läromedlen som 
fristående informationskällor, vilket normalt sett är fallet i ett klassrum, där endast ett 
läromedel är tillgängligt.   
 
En majoritet av de analyserade läromedlen anger att det är viktigt med en varierad kost för att 
säkerställa att kroppen förses med tillräckliga mängder av nödvändiga näringsämnen. I övrigt 
ligger konsensus i vikten av att inte äta för mycket eller “småäta”, på grund av de 
konsekvenser som fetma medför. De vanligaste riskfaktorerna för hjärt- kärlsjukdom och typ 
2-diabetes behandlas överlag i enlighet med tidigare forskning, med vissa variationer 
läromedlen emellan. Vad gäller orsaker och konsekvenser noteras en större variation mellan 
läromedlen avseende detaljnivå. Här noteras särskilt blodsockrets och insulinets påstådda roll 



 

i utvecklingen av diabetes typ 2, vilket enligt den tidigare forskningen överensstämmer med 
en äldre hypotes om sjukdomens utveckling.    
 
En vegetarisk diet framställs i läromedlen snarast som problematisk. Läromedlen menar att 
den som väljer att äta mat fri från animalier ställs inför problem som att få i sig tillräckligt 
med essentiella aminosyror eller att det finns en risk att få i sig för stora mängder kostfibrer, 
vilket kan medföra problem med magen. De råd som sammanställs i läromedlen om 
vegetariska kostmönster går alltså emot den forskning vi har tagit del av, vars resultat visar på 
fördelar med en växtbaserad kost. Även rekommenderad fettmängd skiljer sig i några 
läromedel från de ca 10 E%, som funnits vara en hälsosam nivå enligt tidigare forskning.  



 

5 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel diskuteras forskningsresultatet med fokus på vad som skiljer de analyserade 
läromedlen från den tidigare forskningen. Diskussionen formas utifrån arbetets syfte och de 
frågeställningar som vi ämnade besvara. Vi diskuterar även forskningsmetoden som använts 
och vad resultatet har för didaktiska implikationer.  

5.1 Resultatdiskussion 
I de analyserade läromedlen framkommer flera likheter med den tidigare forskningen, men 
också några problem samt beskrivningar som kan ge en felaktig bild eller påverka elevernas 
förståelse negativt. I detta avsnitt behandlas just sådana mönster av felaktigheter, värderingar 
och tolkningsbara inslag som leder bort från helhetsgreppet som beskrivs i tidigare forskning 
(avsnitt 2.3). Sakfel av typen “transfetter är mättade fetter” kommer således inte ges något 
utrymme, eftersom rekommendationerna avseende konsumtion av produkter innehållande 
transfett inte påverkas. Beskrivningar som däremot bedöms leda bort från budskapet i den 
tidigare forskningen behandlas nedan. 
 
Nyttan av dieter − exempelvis vegetarisk kost 
Termen “dieter” framställs i flera läromedel som en trend man följer under en kort tid. 
Tillägget att man misslyckas och får dåligt samvete, eftersom det är svårt att utesluta 
livsmedel och förbli beslutsam, förekommer också i läromedel. Detta utgör en kontrast till 
Svensk Ordboks definition, som anger att en diet motsvarar en “sammansättning av kost 
under längre period särsk. sådan som är fastställd av medicinska skäl”. Denna diskrepans är möjligen 
en konsekvens av att ordet används annorlunda idag. Problemet i detta sammanhang består 
dock i att beskrivningen av en diet som något hälsosamt inte får någon framträdande roll. 
Samtliga analyserade läromedel nämner exempelvis vegetarisk kost på ett sätt som indikerar 
problem eller svårigheter. Detta är direkt felaktigt och bygger inte på forskning, som tvärtom 
visar att en växtbaserad kost innebär hälsovinster. Hade denna uppsats haft möjlighet att 
utöka problemformuleringen till att omfatta även hållbar utveckling, hade en vegetarisk kost 
framstått som än mer fördelaktig. Att då Läromedel 3 (i “Maten och etiken”) kan påstå att 
ökat köttintag är en “snabb väg till bättre näringsstatus” i fattiga länder blir svårmotiverat − 
inte minst då citatet är hämtat från en rubrik med fokus på etik, men också då Campbell och 
Campbell (2016) beskriver vegetarisk proteinrik kost som den på 60-talet tänkbara lösningen 
för självhjälpsprogrammet till de fattiga och undernärda barnen i Filippinerna.  
 
Ytterligare en aspekt på budskapet i läromedlen om den vegetariska kostens nackdelar är 
aminosyraprofilen. Enligt flera av de analyserade läromedlen saknas ofta essentiella 
aminosyror i vegetabilier, vilket är direkt felaktigt. Få vegetariska livsmedel saknar 
essentiella aminosyror och denna kunskap har funnits så pass länge att Livsmedelsverkets 
(2019b) näringstabeller inte behövt uppdateras nämnvärt sedan 80-talet. Förklaringarna borde 
istället ligga på proportionen av de essentiell aminosyrorna, såsom det beskrivs i 
Världshälsoorganisationens rapport (WHO, 2007) Protein and amino acid requirements in 
human nutrition, där det framgår att man kan justera intaget av vissa livsmedel och 
därigenom få rätt proportioner av de önskade aminosyrorna. Vidare anges potatis ha en 
aminosyrasammansättning som mer än kött, ägg och mjölk liknar människans behov. Potatis 
anges dock inte som en källa till essentiella aminosyror i de läromedel som ingått i denna 
studie.  
 



 

En annan diet som nämns kort är LCHF (Low-Carb, High-Fat), som troligtvis ska nyansera 
diskussionen om matens koppling till hälsan. Beskrivningen av kostupplägget är dessvärre 
inte så nyanserat, eftersom fokuset läggs på ställningstagandet mot industriellt bearbetade 
kolhydrater. Läser man vilken LCHF-bok som helst − exempelvis Andreas Eenfeldts (2011) 
Matrevolutionen: Ät dig frisk med riktig mat − framstår det klart och tydligt att det är alla 
kolhydrater som bör minimeras och inte bara de processade. Flera livsmedel ur kategorierna 
grönsaker, frukter, sädesslag och baljväxter − varav flera skyddar mot dödsfall enligt Lim et 
al. (2012) − ska således begränsas när man följer LCHF, för att kolhydraterna ska utgöra runt 
5-10 % av kaloriintaget i de striktare uppläggen. Läromedel 4 ger således en förskönande bild 
av denna diet, som snarare borde kritiseras och användas som ett exempel på hur olika 
intressen argumenterar för ett alternativ utan långsiktig hälsa i fokus. Inte ens Socialstyrelsen 
(2011), som nämner LCHF i sina kostråd till diabetiker, kan garantera långsiktig hälsa − 
varför man kan ifrågasätta varför dieten ens nämns. Även Läromedel 3 använder sig av 
LCHF-retorik om att fett är särskilt viktigt för mättnadskänslan. Detta är precis som nämnts 
tidigare ingen vedertagen egenskap hos fett. Rekommendationen att ej snåla med fettet 
riskerar snarare att i en blandad kost dölja kaloririkt fett i maten, så att kaloribalansen 
påverkas negativt (Blundell & MacDiarmid, 1997). 
 
Avsaknad av referenshantering 
Läromedlen refererar nästan uteslutande till kategorier av litteratur eller auktoriteter såsom 
“forskning” respektive “myndigheter”. Denna typ av referenshantering duger inte om ett av 
läroplanens (Skolverket, 2011) i gymnasieskolan mål är att utveckla elevernas digitala 
kompetens, som omfattar “ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt” och förmågan “att 
kunna värdera information”. Inte ens de gånger då det refereras till namngivna myndigheter 
eller texter såsom Livsmedelsverket respektive Nordiska näringsrekommendationer, ges 
någon tydlig hänvisning för att möjliggöra vidare läsning eller kontroll. Detta varken fungerar 
eller sänder ut rätt signaler. Det är inte information i form av åsikter vi behöver för att fatta 
naturvetenskapligt välgrundade beslut utan fakta.  
 
Utvecklingen av hjärt- kärlsjukdom 
Utifrån läromedlens information framgår det inte hur ateroskleros utvecklas under hela livet. 
Istället lyfter man fram äldre personer som riskgrupp, vilket kan leda till att 
gymnasieungdomar som läser Naturkunskap 1a2 respektive 1b inte tar riskerna med 
kardiovaskulär sjukdom på allvar. Det faktum att enskilda näringsämnen och 
smakupplevelser dessutom behandlas om lott med livsstilssjukdom, utgör en annan anledning 
till att det inte är säkert att ämnets allvar lyser igenom. Någon tydlig distinktion mellan feta 
vegetabilier och vegetabiliskt fett skrivs heller inte fram, varför det inte förvånar om 
tolkningen av populära varianter av medelhavskost och liknande kostmönster kan omfatta 
stora mängder processat fett, där växternas fiberrika delar tillsammans med många 
näringsämnen sorterats bort. Om smak och hälsa dessutom − helt i onödan − ställs som 
motpoler i Läromedel 3 och 4, kan man fråga sig om eleverna utmanas att ifrågasätta 
inställningar såsom att “man lever för att äta”. 
 
En annan aspekt av beskrivningarna som är relaterade till hjärt- kärlsjukdom bör 
granskas kritiskt, nämligen den om forskningsläget där det påstås råda oenighet 
om blodfetternas roll och huruvida kolesterolvärdena påverkas av kosten eller ej. 
Utifrån den forskning vi tagit del av är sambandet mellan kost och kardiovaskulär 
sjukdom tydlig, bland annat då personer med hög koncentration kolesterol får 
bättre värden när de väljer en sundare kost (Barnard et al., 2006) samt då personer 
med hälsosamma kostvanor och blodvärden försämrar blodfetterna när de följer 



 

ett osunt kostupplägg (McMurry et al. 1991). Om en splittrad bild presenteras i 
läromedlen, är det inte säkert att eleverna ges någon god anledning till att förändra 
livsstilen. I avsnittet i Läromedel 3 − om hur vissa forskare menar att fett i maten 
påverkar koncentrationen LDL i blodet medan “nyare forskning” ger en mer 
komplex bild eller rentav påstår att socker har större inverkan − avrundar 
författarna inte med någon rekommendation eller förklaring som hjälper eleverna. 
Denna typ av retorik upplevs medföra åtminstone tre problem: 
 

1. Budskapet blir otydligt, vilket försvårar förståelse såväl som etablering av 
hälsosamma vanor (Ragusa & Crampton, 2019)  

2. Eleverna får svårare att kategorisera vad som är “bra” och “dålig” mat, 
vilket kan förstärka deras osäkerhet enligt en studie av Rendahl, Korp, 
Pipping Ekström och Berg (2018) 

3. Eftersom kombinationen − det vill säga att både minska mängden mättat 
fett och socker − inte behandlas i anslutning till skildringen, är det inte 
säkert att detta framstår som ett alternativ, trots att en sådan 
rekommendation inte alls är kontroversiell eller utesluten utan snarare 
direkt i linje med Världshälsoorganisationens (WHO, 2016) kostråd 

 
Dessutom är det svårt att veta hur elever uppfattar forskningen och dess metoder, 
då forskare kan komma till så skilda slutsatser. Kan detta påverka tilliten till de 
vetenskapliga metoderna? Det vore högst beklagligt om så är fallet. Då borde 
tillfället gripas att belysa skillnaden mellan forskning och “forskning” genom att 
tillämpa några källkritiska frågor, exempelvis om resultaten är granskade av en 
framstående vetenskaplig tidskrift eller om studien rentav är finansierad av en 
bransch med vinstintressen. Griffins och Lichtensteins (2013) meta-analys om 
kolesterol i maten och blodet är ett intressant exempel, där flera av de utvalda 
studierna finansierats av äggindustrin. Om det är denna typ av nyare forskning 
som hänvisas till, behöver skolungdomar hjälp att inse att det är forskares moral 
som brister och inte de vetenskapliga metoderna.  
 
Orsaken till typ 2-diabetes 
Såväl Läromedel 3 som Läromedel 4 uppger att typ 2-diabetes beror av förhöjda 
insulinnivåer i blodet till följd av höga blodsockernivåer. Detta motsvarar inte konsensus 
inom diabetsforskningen, som istället beskriver fettets betydelse i “the twin cycle 
hypothesis”, där höga nivåer av blodsocker och insulin är konsekvenser och inte orsaker 
(Taylor, 2012). Fettets negativa effekter påvisades redan på 1920-talet (Sweeney, 1927) och 
kunskapen om att socker inte utgjorde orsaken till diabetes typ 2 användes av pionjärer såsom 
Kempner et al. (1958) för att med hjälp av raffinerat socker eliminera behovet av mediciner 
för personer med typ 2-diabetes. Poängen här är dock ej att rekommendera socker, utan rikta 
in fokuset på orsaker istället för symtom. För att använda en talande bild, kan man hantera en 
propp i handfatet på olika sätt: Man kan fortsätta med normalt flöde och därigenom ständigt 
tvingas torka golvet, man kan minska flödet i kranen eller också åtgärdar man proppen och 
får ett fungerande handfat. Korrekta riskfaktorer skrivs förvisso fram i samtliga läromedel, 
dock behandlas just orsaksmekanismer mer sparsamt − och avseende typ 2-diabetes är det till 
och med mycket som talar mot givna förklaringar. Beskriven sjukdomsutveckling liknar 
DeFronzos (1992) hypotes om glukotoxicitet snarare än den nyare hypotesen med start i 
insulinresistens (Taylor, 2012) på grund av fett (Krssak et al., 1999; Roden et al., 1999).   
 



 

Fokuset på människors olikheter och individuella behov  
I några läromedel poängteras det faktum att vi människor är olika. Detta är en observation 
som är viktig att ta upp inom flera skolämnen − inte minst för att behandla skolans 
värdegrund och verka för en ökad tolerans. När det kommer till kostråd, anatomi och 
fysiologi, upplevs detta fokus på olikheter människor emellan snarare verka för en 
individualisering snarare än en riktningsvisare mot sundare matvanor. Idag talar man redan 
om företeelser utifrån olika åsikter som om det vore olika behov. “Är du morgonpigg eller 
nattuggla?” eller “Behöver du musik för att räkna matematik?“ Biologiskt sett är dock 
människor så pass lika att det går att ge generella råd. På samma sätt som de allra flesta 
människor mår bra av att sova när det är mörkt eller träna matematik utan oljud i öronen, 
fungerar majoriteten kroppar likadant när det kommer till kost. Att ge kostrekommendationer 
utifrån något annat än den kända fysiologin vore därmed olämpligt. Bättre vore det om 
läromedlen gav ett rakt budskap och hellre nämner samtal med nutritionister och läkare som 
en lösning för den som genom diagnoser eller allergier faller utanför ramarna för de allmänna 
rekommendationerna. Detta handlar inte om stereotyper utan om vetenskap. Stereotyperna 
kan skrotas, men vetenskapen om kroppens funktioner bör poängteras. Smaken att uppskatta 
nyttig mat är något som går att ändra efter veckor eller månader utan salt och olja i överskott 
(Blais et al., 1986; Grieve & Vander Weg, 2003), men funktionerna i kroppen är inget vi vill 
eller i vissa fall kan ändra. Men det är å andra sidan inte helt oväntat att läromedel fokuserar 
på olikheter mellan individer, med tanke på att Livsmedelsverket sprider ett liknande 
budskap, exempelvis via: 
● sin slogan från 2019 om att “Hitta ditt sätt” (Livsmedelsverket, 2019a) 
● sina rekommendationer om salt , som istället för att liksom WHO (2014) råda till att 

minska saltet till en högsta nivå, så anger man något som liknar en miniminivå, 
baserat på att en minoritet kan må dåligt av för lite salt (Livsmedelsverket, 2019c) 

 
Utgångspunkten i detaljer om näringsämnen 
Något som är tydligt i flera läromedel är att rubriksättning och/eller beskrivningar i stor 
utsträckning kretsar kring näringsämnen och komponenter såsom enskilda molekyler eller 
grupper av molekyler, snarare än problemområdena livsstilssjukdomar och matvanor. Detta 
gör att man som elev måste hantera relativt stora mängder text för att skapa sig en överblick 
av ämnet. Frågan blir då om elever ser helhetsbilden eller om fokus läggs på enskilda 
detaljer? Om det blir svårt att se skogen för alla träd, är det inte konstigt om en 
“pillermentalitet” förstärks, där det fokuseras mer på löftet om en snabb väg ut ur problemet 
genom att öka eller minska särskilda näringsämnen, snarare än att åtgärda ett ohälsosamt 
kostmönster. Flera resultat från den tidigare forskningen tyder på att sådana “quick fixes” i 
form av ökat intag olivolja eller mediciner inte fungerar (Estruch et al., 2018, Ornish, 1998). 
Några läromedel försöker ibland ta ett helhetsgrepp, men hamnar i vissa stycken ändå i mer 
eller mindre korrekta antaganden om att Alfa-linolensyra eller andra omättade fettsyror skulle 
vara skyddande. Man får i dessa sammanhang komma ihåg att riskfaktorer endast utgör 
markörer för risk. Att hantera enskilda riskfaktorer kanske kan förbättra utsikten något, men 
om man inte åtgärdar orsaken till den ökade risken utan endast fokuserar på en enda mätbar 
parameter eller ett symtom, är det inte säkert att sjukdomsförloppet avbryts. 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2014) betonar exempelvis betydelsen av ett helhetsgrepp 
och avråder från fokus på enskilda detaljer. Att exempelvis öka intaget omega-3-fetter har 
inte visat sig minska den totala risken för oönskade händelser i samband med hjärt- 
kärlsjukdom (Hooper et al., 2006) och vi har heller inte kunnat se att åtgärden framställs som 
lämplig för att minska risken för typ 2-diabetes i den tidigare forskningen. Denna tilltro till 
enskilda näringsämnen syns även i Socialstyrelsens (2011) kostrekommendation till 
diabetiker, där ökad alkoholkonsumtion påtalas som ett alternativ att överväga, trots att det 



 

finns forskning som inte alls funnit några positiva effekter av alkoholkonsumtion bland 
diabetiker (Sluik et al., 2012) och då WHO (2014) rekommenderar minskad 
alkoholkonsumtion för att minska dödligheten i så kallade “noncommunicable diseases” 
såsom kardiovaskulär sjukdom och diabetes. 
 
Tilltron till det sunda förnuftet 
Läromedel 1 talar särskilt mycket om sunt förnuft och allmänkunskap och att detta kan 
underlätta anskaffandet av goda matvanor. Det finns säkert mycket att vinna på detta, men 
samtidigt är förnuftet inte tillräckligt för att skydda sig mot ovetenskapliga påståenden som 
att kolhydrater spjälkas till socker som lagras i fettvävnad. Detta är när allt kommer omkring 
en rimlig slutsats utifrån informationen som ges i exempelvis Läromedel 2. Men här är en 
fördjupad faktakunskap om skillnader i fett- och kolhydratmetabolism i det närmaste ett 
måste. Givetvis finns det människor som med sunt förnuft kan avfärda sådana påståenden 
genom att se ut i världen och notera alla smala människor som mer eller mindre lever på ris 
och andra basvaror såsom potatis och kan äta fler kalorier än vi i västvälden, men ändå 
bevara hälsan och en sund kroppsvikt (Campbell, Parpia & Chen, 1998). Men när personer 
såsom Eenfeldt (2011) kan skriva LCHF-böcker med motsatt världsbeskrivning, blir det inte 
längre så lätt att bevara det sunda förnuftet. Vi kan helt enkelt inte ha en diskussionscentrerad 
undervisning, utan att erbjuda ett stöd för eleverna att tolka och sammanfatta trovärdig 
forskning. För att eleverna ska kunna föra en diskussion kring ett forskningsresultat måste de 
ges tillfälle att få träna på att vara kritiska genom att utsättas för både bra och dålig forskning 
i klassrummet. 

5.2 Metoddiskussion 
I denna undersökning valde vi att göra en litteraturstudie. Detta eftersom vi var intresserade 
av hur livsstilssjukdomar och kost beskrivs i läromedel. Analysarbetet var förhållandevis 
tidskrävande eftersom vi båda gjorde den enskilt för att sedan diskutera resultatet. Vårt 
förhållningssätt var att det är bättre att läsa igenom läromedlen grundligt istället för att 
skynda igenom fler böcker. Metodvalet upplever vi gav oss goda möjligheter att besvara 
arbetets frågeställningar. 
 
Vid kontakt med verksamma lärare fick vi tips om vilka läromedel som de använder på sina 
respektive skolor. Vi tyckte det var intressant att analysera både tryckta och digitala 
läromedel, och på så vis se skillnaderna mellan dem. Vi upplever att det finns både för- och 
nackdelar med dessa olika varianter. Medans tryckta läromedel har ett register man kan slå i, 
så går det betydligt fortare att söka i de digitala läromedlen efter nyckelord. Samtidigt kan de 
digitala läromedlen vara i praktiken hur långa som helst, något som traditionella läromedel 
inte kan i samma utsträckning, eftersom de är behäftade med en kostnad som ökar med antal 
sidor. De digitala läromedlen kan dessutom kompletteras med uppdateringar på ett sätt som 
tryckta läromedel inte kan, även om dessa förstås kan utkomma med uppdaterade upplagor. 

5.3 Didaktiska implikationer 
Efter att ha analyserat de läromedel som valts ut i denna uppsats står det klart att läraren bär 
ett stort ansvar i klassrummet. Vi upplever att läromedlen inte alltid ger en fullständig bild av 
hur en företeelse eller ett fenomen ser ut, och ibland verkar de kunna måla upp en rent av 
felaktig bild på gamla övertygelser (som att socker orsakar typ 2-diabetes). I läromedlen vi 
har analyserat har författarna ofta valt att beskriva kosten utifrån enskilda näringsämnen 
(kolhydrater, fett, protein och så vidare). Av att enbart studera läromedlet är det svårt att bilda 



 

sig en uppfattning om fältet som helhet, där många detaljer samverkar till att måla en större 
bild. Eftersom kost är ett komplicerat område tror vi att det är viktigt att diskutera 
kosthållning utifrån livsmedel, och inte bara diskutera detaljnivå utifrån näringsämnen. Där 
kan man med fördel också utnyttja forskning för att visa eleverna hur man kan arbeta med 
naturvetenskapliga metoder. I det arbetsområdet kan dessutom källkritik ingå, och 
svårigheterna som uppstår när ett läromedel saknar referenser kan belysas. 
 
Ett läromedel kan många gånger fungera som ett komplement till läraren. Det viktiga är att 
inte det omvända händer, eftersom denna studie visar att ett enda läromedel inte ger en 
fullständig bild av kost och livsstilssjukdomar, varför eleverna riskerar att gå miste om 
viktiga pusselbitar och således lämna skolans värld med kunskapsluckor. Som lärare är det 
viktigt att veta vad läromedlen tar upp och hur djupt läromedlet går. Om läraren vet vad som 
skrivs fram inom ett visst område kan den göra en bedömning om vad som bör ägnas extra 
fokus i klassrummet, i syfte att ge eleverna en helhetsbild av området. 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Detta arbete har begränsas till att studera läromedel som används i naturkunskapsämnet för 
gymnasiet. Vi ger förslag på några forskningsfrågor som vi anser vara intressanta att 
undersöka i framtiden. 

1. Hur skriver Skolverkets lärportal fram kostråd och livsstilssjukdomar? 
2. Hur skriver Socialstyrelsen och Livsmedelsverket fram kostråd och 

livsstilssjukdomar? 
3. Hur behandlas kost och livsstilssjukdomar i klassrummet? 
4. Vilka källor använder lärare och delas dessa källor med eleverna? 
5. Vilka källor använder läromedelsförfattare? 
6. Hur reagerar elever när de möter motsägelsefulla forskningsresultat?  
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7 Bilagor  
Enkät 
Orsaker till Diabetes typ 2 & Hjärt-kärlsjukdom 
Det är frivilligt att delta i denna enkätundersökning. Du som väljer att svara förblir anonym. 
Undersökningen utgör en del i ett examensarbete vid Högskolan i Halmstad. Uppsatsens syfte 
är att undersöka dels elevers förkunskaper om vanliga sjukdomar, dels hur folkhälsa 
behandlas i gymnasieläroböcker i naturkunskap. 
 
Har du läst någon av kurserna Naturkunskap 1a2 eller 1b? 
[  ] Ja 
[  ] Nej 
[  ] Pågående 
 
Känner du någon med konstaterad Diabetes typ 2 eller Hjärt-kärlsjukdom? 
[  ] Ja, Diabetes typ 2 
[  ] Ja, Hjärt- kärlsjukdom 
[  ] Nej 
 
Vilka orsaker finns till diabetes typ 2? 
Fritextsvar 
 
Vilka orsaker finns till Hjärt-kärlsjukdom? 
Fritextsvar 
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