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Abstrakt 

I dagens samhälle är kostfrågor ett aktuellt ämne. Då hälsofrämjandet börjar redan i låg ålder 

är det viktigt att redan från början försöka påverka barn och ungas kostvanor. I arbetet gjordes 

en undersökning hos barn och unga i grundskolans senare del för att kartlägga deras 

kostvanor. Dessutom syftar studien till att belysa de skillnader som finns mellan pojkars och 

flickors kostvanor samt sambandet mellan barn och ungas kostvanor och hur de mår. 

Undersökningen genomfördes kvantitativt, det vill säga genom enkätundersökning. 

Populationen i undersökningen har överlag goda kostvanor. En tydlig signifikant skillnad som 

påvisades mellan pojkar och flickor var deras sallad/grönsaksintag. Flickor äter mer 

sallad/grönsaker än pojkar. En relation mellan kostvanor och välmående kan även presenteras 

i denna studie. Arbetets grund vilar på KASAM – känslan av sammanhang. Ett gott 

välmående är grundläggande för barn och ungas utveckling i skolan. 

 

 

Nyckelord: Genus, hälsa, KASAM, kost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 
Vi valde att göra en studie om barn och ungas kostvanor då vi anser att det är en väsentlig del 

i vardagen. För vår framtida roll som pedagoger är det av stor betydelse att ha grundläggande 

kunskaper inom detta ämne. Vi skulle vilja tacka de som hjälpt oss att genomföra uppsatsen. 

Först och främst tack till våra handledare Karin Josefsson och Lars Kristén för bra 

handledning med konstruktiv kritik. Dessutom vill vi tacka övriga studenter från vår 

handledningsgrupp för tips och råd genom arbetets gång. Vi vill även tacka Hansi Hinic för 

att han tog sig tid till introduktion av SPSS. Sedan vill vi avsluta med att ge varandra en eloge 

och tacka för gott samarbete.   
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1. Inledning 
 

För den livslånga hälsan är sunda kostvanor den mest grundläggande faktorn 

(Livsmedelsverket, 2008). Det samhälle vi lever i idag kännetecknas ofta, för både barn och 

vuxna, av en fysisk inaktiv vardag och med onyttig kost som ofta har lågt näringsvärde. Kost 

och hälsa är i dagens samhälle mycket aktuellt då övervikt och fetma är ett ökande problem i 

många delar av världen (SBU, 2004). Idag är många barn från hela världen överviktiga. Förr 

var övervikt och fetma endast ett problem i västvärlden men idag finns även problem med 

fetma i tredje världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider cirka 155 miljoner barn 

i världen av fetma (WHO, 2006). I Europa är cirka en femtedel av alla barn överviktiga och 

av dem lider en tredjedel av fetma. Sedan 1970 talet har fetma bland barn i Europa stadigt 

ökat och är idag tio gånger högre. Även i Sverige är övervikt och fetma ett ökande problem 

som närmare har fördubblats de senaste 20 åren (SBU, 2004). Världen har idag även andra 

globala hälsoproblem som till exempel anorexi och andra ätstörningar. Det är mellan 5-10 

miljoner flickor och kvinnor i världen och ungefär 1 miljon pojkar och män som lider av en 

ätstörning (NIMH, 2008). 

 

Skolan, där barn och unga tillbringar stor del av sin vardag i, har en central roll när det gäller 

upplysning om kost och hälsa (Livsmedelsverket, 2007). Barn och ungas kostvanor formas till 

stor del i skolan. Alla som är verksamma inom skolan såsom pedagoger, skolsköterskan och 

matbespisningspersonal har ett ansvar att undervisa om kost och hälsa och erbjuda en väl 

sammansatt och näringsrik kost. Skolans styrdokument betonar vikten av en aktiv verksamhet 

med kost och hälsa i skolan. Ett mål som skolan ska verka för är att eleverna ska få ett 

livslångt intresse för fysisk aktivitet och stimulera eleverna till att ta ansvar för den egna 

hälsan (Skolverket, 2008). Ett annat mål som grundskolan har att nå upp till är: ”Skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola; har grundläggande kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan 

och miljön” (Utbildningsdepartementet, 2006:10). Det är i hög grad betydelsefullt att barn och 

unga konsumerar näringsrik kost då det är grundläggande för hälsan, inlärningsförmågan och 

för prestationen (Collins, 2006). Även om få studier om relationen mellan kosthållning och 

prestation finns att tillgå så har det visats att bland annat koncentration, uppmärksamhet och 

prestation påverkas negativt av sämre kosthållning (Florence, Asbridge & Veugelers, 2008). 

Forskning har visat att flickor oftare än pojkar tänker på vad de äter och att flickor i större 
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utsträckning än pojkar föredrar nyttig kost (Berg, 2002). Med tidigare forskning som stöd 

undersöker denna rapport barn och ungas kostvanor samt eventuella skillnader på pojkar och 

flickor näringsintag. Rapporten belyser även hur elever mår kopplat till deras kostvanor. 

 

1.1 Syfte  
Syftet är att undersöka hur barn och ungas kostvanor ser ut samt eventuella samband mellan 

deras kostvanor och hur de mår 

 

1.2 Frågeställningar 
1. Hur ser kostvanorna ut hos barn och unga i grundskolan? 

2. Finns det några skillnader på pojkars och flickors kostvanor? 

3. Finns det något samband mellan barn och ungas kostvanor och hur de mår? 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Nya samhället 
I dagens moderna samhälle har människan möjlighet att välja sin egen matkultur (Berg, 

2002). Vad man har för matvanor är högst väsentligt då det är en del av ansvaret för den egna 

identiteten och hälsan. I intervjuer med skolungdomar visade det sig att de hade bra 

kännedom om kost och näringslära men att de sällan valde att äta hälsosam kost. Flera av de 

medverkande i studien ansåg det inte meningsfullt att välja mat som kan främja bra hälsa i 

framtiden eftersom de i nuvarande situation ansåg sig vara unga och friska. Dessutom 

associerades nyttig mat inte med en åtråvärd kultur utan snarare med sjuka människor. Vidare 

var den generella åsikten att välsmakande mat sågs i motsats till nyttig mat där fettrik mat 

associerades med njutning medan nyttig mat var mindre välsmakande och mindre attraktiv i 

socialt umgänge (Berg, 2002).  
 

I samhället idag har energiförbrukningen minskat i takt med att energiintaget har ökat vilket 

leder till övervikt och fetma (Rasmussen, Eriksson, Bokedal, Schäfer Elinder, 2004). Övervikt 

och fetma bland barn har under de senaste decennierna ökat, särskilt bland flickor (Öhlund, 

2008). I Sverige idag har vi en mycket hög energitäthet, vilket ökar den negativa utvecklingen 

där energiintaget blir större än energiförbrukningen (Rasmussen et al., 2004). Det är många 

faktorer som påverkar en människas matvanor. Barn och ungas matvanor påverkas framförallt 

av individen själv, familjen och av lokalsamhället som till exempel skolan. Smaken på maten 

är generellt sätt den grundläggande orsaken till val av mat (Berg, 2002). 
 

 Det har under det senaste decenniet skett en ökning av konsumtionen av godis, läsk och andra 

söta drycker (Rasmussen et al., 2004). Konsumtionen av frukt och grönt i Sverige har idag 

också ökat markant men vi har fortfarande ett för lågt intag av grönsaker och fibrer. Enligt 

Öhlund (2008) äter flickor i regel mer frukt och grönsaker än pojkar. Idag är 

rekommendationerna, enligt Livsmedelsverket, att äta cirka 500g frukt och grönt varje dag. 

Detta motsvarar till exempel tre frukter och två nävar grönsaker (Livsmedelsverket, 2007). 

Enligt en rapport gjord i Sverige har det påträffats samband att barn och ungdomar som tittar 

mycket på tv/film äter mer snabbmat och sötsaker och mindre frukt och grönsaker än övriga 

(Rasmussen et al., 2004). Ungdomar i allmänhet äter magrare mjölkprodukter och mer 

sötsaker och dricker mer läsk än vad vuxna gör (Regeringen, 2000) 



4 

 

2.2 Skolans roll 
Hälsosam kost tillsammans med passande motion och rörelse är den största bidragande 

grunden till ett hälsobringande och gott liv (WHO, 2008). Att må bra är en förutsättning för 

att elever ska kunna utvecklas i skolan (Livsmedelsverket, 2009). Kosten spelar här en viktig 

roll då gott välmående ofta hör ihop med bra kosthållning. Livsmedelsråden är detsamma för 

barn och vuxna, men det är ytterst viktigt för barnen att följa dem då de fortfarande växer och 

utvecklas (Regeringen, 2000). I Sverige är skolan den arbetsplats som har störst omfattning 

och är den verksamhet i samhället som har den bästa möjligheten att upphäva socialt betingad 

ohälsa. Det är högst väsentligt att skolan är hälsofrämjande med tanke på barn och ungas 

framtida hälsa (Regeringen, 2000). I kursplanen för Hem- och konsumentkunskap i 

grundskolan finns att utläsas att kursen syftar till att ge eleverna kunskaper och insikt i det 

dagliga livets allmänna vanor såsom att ge erfarenheter att kunna bestämma över den egna 

hälsan och välbefinnandet (SFS 2000:135). Ett mål att arbeta för inom ämnet Hem- och 

konsumentkunskap är att eleven utvecklar en förståelse för kostens betydelse för hälsan samt 

den sociala aspekten av måltiden. I kursplanen för Idrott och hälsa är ett av syftena att 

förbättra vetandet om hur man uppnår fysiskt och psykiskt välmående samt att utveckla 

förståelse för den egna förmågan att påverka sin livsstil (SFS 2000:135).     

 

Den som fattar beslut om styrdokument gällande mat och hälsa är kommunen 

(Livsmedelsverket, 2007). I Sverige år 2003 antog rikdagen nya nationella mål för folkhälsan 

där det ska skapas goda förutsättningar för en god hälsa under samma villkor för hela landets 

befolkning (Rasmussen et al., 2004.). Ett målområde som folkhälsopolitiken fokuserar på är 

goda matvanor. Skolan har ett ansvar att erbjuda eleverna en välsammansatt och god måltid 

och på så sätt grundlägga goda matvanor hos barn och ungdomar (Regeringen, 2000). 

Lunchen i skolan ska erbjuda varm mat, råa eller tillagade grönsaker, dryck som vatten eller 

lättmjölk samt bröd med matfett (Livsmedelsverket, 2007). Om skolan grundlägger goda 

matvanor hos eleverna påverkas i sin tur lärandeprocessen positivt då elever som äter 

tillräckligt i skolan orkar med skolarbetet mycket bättre än elever som inte ätit lunchen i 

skolan (Regeringen, 2000). Många skolor i Sverige har gemensamma måltider mellan elever 

och lärare; så kallade pedagogiska måltider. Dessa existerar för att ge möjlighet till 

gemenskap samt att elevernas förhållningssätt till mat blir mer oförädlat och positivt 

(Livsmedelsverket, 2007).  
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För den allmänna hälsan, välmående, inlärningsförmågan och prestationen är det synnerligen 

grundläggande att barn och unga äter näringsrik och väl sammansatt kost (Collins, 2006). 

Enligt studier har det visat sig att merparten av den energi ungdomar får i sig kommer från 

lätta måltider och mellanmål snarare än från huvudmåltider (Berg, 2002). Det har även visat 

sig att övervägande antalet ungdomar äter både frukost och middag hemma medan ett stort 

antal inte äter maten i skolan. Studier om genetiska skillnader har gjorts gällande huruvida 

människors genetiska anlag avspeglar valet av näringsintag. Resultatet visade att det inom 

familjen finns svaga samband mellan vad barnen föredrar för näringsintag jämfört med deras 

föräldrar. Dessa resultat kan indikera på att miljöaspekter har större inverkan på val av kost än 

vad arvet har (Berg, 2002). 

 

2.3 Vad speglar barns kostvanor? 
Miljöfaktorer formar människans beteende (Berg, 2002). Lappalainen och Sjödén (1992) 

beskriver kost som en stimulans som ger effekter på människans beteende. Bland annat 

används mat som belöning och kosten kan även bidra positivt till inlärningsförmågan 

(Lappalainen & Sjödén, 1992). Detta kan kopplas till Antonovskys teori KASAM - känslan 

av sammanhang, där personer med stark KASAM exempelvis är mer fallen att välja rätt 

näringsintag för bättre hälsa (Antonovsky, 2003). I Bergs avhandling nämns det att barns 

kostpreferenser påverkas av återkommande kontakt med viss kost och att barn lär sig att tycka 

om viss kost genom att se andra konsumera den (Berg, 2002). Vidare står det att föräldrars 

försök att kontrollera deras barns kostvanor genom att begränsa tillgången till viss kost kan 

leda till att den begränsade kosten blir mer attraktiv. Således nämns att barn som exempelvis 

får godis eller dylikt som belöning ofta resulterar i en ökad konsumtion av detta. Motsatt 

effekt blir det om det ges belöning för att äta, då blir ofta den maten mindre attraktiv (Berg, 

2002) 

 

Kartläggningar av kostvanor i Europa har visat att människor med högre utbildning eller hög- 

statusyrken oftare följer näringsrekommendationer än de som är icke utbildade eller har låg- 

statusyrken (Roos, 1999). När det gäller kön så har ofta kvinnor ett mer hälsosamt 

näringsintag jämfört med män (Berg, 2002). Det har även visats samma tendenser bland 

skolbarn där till exempel pojkar dricker standardmjölk medan flickor istället oftare väljer 

mjölk med mindre fetthalt (Berg, 2002). Som tidigare nämnts har det även framkommit i 

studier att pojkar dricker mer mjölk än vad flickor gör (Öhlund, 2008). Vidare har det i 
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forskning framkommit att flickor föredrar kost med lågt energi- och fettintag och att de ofta 

får dåligt samvete när de inte äter nyttig mat. I motsats såg pojkar kosten som bränsle och det 

var viktigare att den var välsmakande än nyttig (Berg, 2002). I globala undersökningar har det 

visat sig att omkring 15 procent av världens unga kvinnor har ohälsosamma attityder till mat 

(NIMH, 2008). I relativt nya studier har det visat sig att pojkar äter mer kött än flickor som i 

sin tur äter mer frukt och grönsaker (Öhlund, 2008). 

 

2.4 Det dagliga brödet 
Idag har människan i stora delar av världen en tillgång och valfrihet till all sorts kost, 

däribland den så kallade "skräpmaten" (Regeringen, 2000). I takt med att energitätheten i 

Sverige och i världen ökar köper alltfler människor färdiglagad mat och mer snabbmat 

(Collins, 2006). Många snabbmatskedjor serverar tilltalande och beroendeframkallande mat 

som många barn och unga tilltalas av. Snabbmaten är ofta energi- och fettrik och dessutom 

näringsfattig (Collins, 2006). Människors matvanor ser annorlunda ut mellan olika kulturer 

(Regeringen, 2000). Vilken social bakgrund man har speglar människans matvanor. Även 

vilket kön och vilken ålder man är och vilken del av landet man bor i återger vilka matvanor 

man har (Regeringen, 2000).  

 

Barn och ungas kostvanor har under lång tid förändrats väsentligt (Lindberg, 2006). För 

många svenska skolbarn är idag mjölk huvudsakliga källan till energi, protein, mineraler och 

vitaminer och de dricker ofta mer än en halvliter mjölk per dag (Berg, 2002). Pojkar dricker i 

regel mer mjölk än flickor (Öhlund, 2008). Bröd som är en väsentlig källa till fibrer är ett 

annat grundläggande energiintag för barns kosthållning (Berg, 2002). Dock äter många barn 

vitt bröd som saknar de viktiga fibrerna. Vitt bröd innehåller så kallade snabba kolhydrater 

vilket resulterar i en skyndsam höjning av blodsockernivån (Livsmedelsverket, 2007). För att 

kunna bedöma olika födoämnen, med hänseende att se hur stor mängd och hur hastigt 

blodsockret höjs, nyttjas begreppet glykemiskt index (GI) (Johansson, 2007). Mat som snabbt 

höjer blodsockret, som exempelvis vitt bröd, har högt GI. För att hålla en jämn 

blodsockernivå rekommenderas kost bestående av lägre GI exempelvis baljväxter och 

fulkornsprodukter (Johansson, 2007). En annan viktig källa till fibrer är frukt och grönsaker 

(Berg, 2002). Enligt undersökningar gjorda av Världshälsoorganisationen i slutet av 90-talet 

och i början av 2000-talet har 11-15 åringars näringsintag från bland annat fullkornsbröd, 

frukt och grönsaker minskat (Danielsson, 2002). Vidare framkom samtidigt i undersökningen 
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att konsumtionen av godis, läsk och chips har ökat. I Bergs avhandling nämns en studie där 

det gjordes en jämförelse av ohälsosamma näringsintag i Sverige med andra Europeiska 

länder (Berg, 2002). Resultatet visade att trots en konsumtionsökning av vederbörande 

produkter i Sverige har landet ändå en lägre konsumtion än de flest andra länder i Europa. 

 

Majoriteten av ungdomar i Sverige äter dagligen mjölkprodukter, flingor, fett och socker 

(Livsmedelsverket, 2007). Socker innehåller endast energi med så kallade "tomma kalorier" 

vilket kan öka risken för överkonsumtion av energi som vidare kan leda till viktuppgång 

(Livsmedelsverket, 2007). Samtidigt konsumeras frukt och grönsaker mer sällan (Berg, 2002). 

Enligt Livsmedelsverket är socker och fettkonsumtionen hos unga för stor. Det kaloriintag 

som de får i sig kommer delvis från feta och näringsfattiga livsmedel. Följaktligen för att inte 

öka i vikt krävs det ett limiterat intag av den resterande kosten, vilket leder till att intaget av 

rikliga näringsämnen blir begränsat (Livsmedelsverket, 2007). Kolhydratsintaget, vilket ökar 

den mängd kalorier man stoppar i sig förekommer allt mer frekvent (Lindberg, 2006). Andra 

orosmoment kan omfatta ett lågt intag av frukt och grönsaker samt för högt intag av fett. 

Dessutom når barn idag inte upp till det rekommenderade intaget av frukt och grönsaker. 

Forskning indikerar på att många barn och unga i stor omfattning konsumerar söta drycker 

eller drycker med höga koffeinhalter vilket inte är sunt för hälsan (Collins, 2006). 

Dryckesintaget är en bidragande orsak till övervikt hos barn och unga. Många dricker saft och 

läsk istället för vatten eller lättmjölk. De söta dryckerna innehåller mycket kalorier men inga 

vitaminer eller mineraler (Livsmedelsverket, 2007) 

 

Enligt undersökningar av Livsmedelsverket framgår det att majoriteten av alla barn äter 

frukost, lunch och middag (Livsmedelsverket, 2007). Det framgår även att de får i sig de 

flesta vitaminer och mineraler. Dock är socker, mättade fetter och salt överrepresentativt inom 

kost hos barn då de äter för stor mängd sötsaker samt begränsat intag av grönsaker, frukt och 

fisk. Denna kosthållning kan vid senare stadier i livet leda till diabetes samt hjärt- och 

kärlsjukdomar (Livsmedelsverket, 2007). En omvänd effekt till överkonsumtion av mat 

frambringas då de ideal som skapas av samhället har en stor inverkan i kostvanor hos barn 

och unga. Oberoende vilken kroppsvikt man råder över, präglas man av de ideal som skapas i 

media och i gemenskapen (Eiben, 2007). Ett otillräckligt intag av mat har en negativ verkan 

på inlärningen hos barn i skolåldern. En icke komplett kosthållning leder till undernärdhet 

vilket i sin tur resulterar i minskad inlärningsförmåga och försvagad prestation i skolan. Även 
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ökad frånvaro i skolan var i detta fall representerat (Taras, 2005). Under åren 2000 -2003 

genomfördes ett hälsoprojekt med elever i årskurs 7-9 (Numan, 2004). Hälsoprojektets fokus 

låg bland annat på elevers hälsa och motionsvanor. Det framgick under projektets gång att ett 

flertal av eleverna inte åt frukost och en del inte heller någon lunch. En positiv effekt av 

hälsoprojektet var att de elever som medverkade i projektet i mindre omfattning än andra 

elever uppsökte skolhälsovården för bland annat huvudvärk och magbesvär (Numan, 2004).  

  

2.5 Frukostvanor 
Frukost benämns ofta som dagens viktigaste mål (Gail, Rampersaud, MS, RD, Mark, Pereira, 

Girard & Metzl, 2005). Frukost är i Sverige generellt sett en prioriterad måltid (Berg, 2002). 

En hälsosam livsstil tillsammans med frukost kan påverka barns välmående positivt (Gail et 

al., 2005). Enligt olika studier äter 72-95 procent av svenska skolbarn i åldrarna 11-15 år 

frukost dagligen (Berg, 2002). Endast 2-14 procent av skolbarnen hoppar regelbundet över 

frukosten. Det har visat sig vara vanligare bland äldre barn att hoppa över frukosten (Berg, 

2002). Det har gjorts flera studier i Norden inklusive Sverige som visat att många ungdomar 

inte äter frukost och att flickor oftare än pojkar hoppar över frukosten (Rasmussen et al., 

2004). Det visade sig också att de som sällan äter frukost har mindre hälsosamma 

levnadsvanor än de som äter frukost (Lindberg, 2006). Ofta finns det ett samband mellan 

uteslutning av frukost och övervikt och därför är konsumtionen av frukost viktig hos både 

barn och vuxna (Lindberg, 2006). I en tidigare studie, COMPASS kartlades och analyserades 

ungdomars matvanor (Rasmussen et al., 2004). I studien jämfördes bland annat pojkars och 

flickors frukost, lunch och middagsvanor. Resultatet om frukostvanor visade att av de 

tillfrågade flickorna åt 16,7 procent aldrig eller endast 1 dag/vecka frukost medan 4,5 procent 

av de tillfrågade pojkarna aldrig eller endast 1 dag/vecka åt frukost (Rasmussen et al., 2004). 

Enligt Berg är mjölk och smörgås det mest förekommande innehållet av frukost bland barn 

och unga. Frukosten tenderar ofta att innehålla mer fibrer och mindre fett (Berg, 2002). De 

som äter frukost visar ansatser till att göra bättre matval, som till exempel mer konsumtion av 

grönsaker, under hela dagen (Gail et al., 2005). I intervjuer av skolbarn framkom att den 

största orsaken till deras frukostvanor var smaken som oftast ansågs vara den avgörande 

faktorn till valet av frukost. Vidare framgick det att andra väsentliga anledningar till val av 

frukost var bland annat tillgänglighet, tid och hälsoaspekten (Berg, 2002).  Det finns studier 

som visar att det finns ett samband mellan att äta frukost och behålla en normal vikt bland 

barn och unga (Gail et al., 2005). Således finns det resultat i studier som visar att frukost kan 
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förbättra den kognitiva förmågan relaterat till minnet, öka närvaron i skolan och att även 

prestationen höjs. Samtidigt har även flera studier inte visat något samband mellan att äta 

frukost och en förbättring av den kognitiva förmågan (Gail et al., 2005). Enligt Gail mb. har 

det i forskning framkommit att frukost har en positiv effekt på humöret och belåtenhet. 

Däremot har det inte visats några positiva effekter på ängslan eller lugn för de som äter 

frukost (Gail et al., 2005). En studie gjord i Finland visade att det finns sociala och 

psykologiska skillnader mellan pojkar och flickor som inte äter frukost regelbundet. För 

pojkar finns det ett samband mellan låg socioekonomisk ställning och utebliven frukost 

medan det för flickor häremellan istället finns samband mellan kroppsideal och miljöfaktorer. 

Barn som äter för lite av skolmaten är också ofta de barn som äter för lite till frukost 

(Rasmussen et al., 2004). 

 

2.6 Skolmaten  
Under de senaste årtionden har skolmaten utvecklats från att ha tillagats i skolan från grunden 

till halvfabrikat och ofta lagad i centralkök (Collins, 2006). Halvfabrikat medför ett ökat intag 

av tillsatser exempelvis konserveringsmedel (Livsmedelsverket, 2007). För barns och ungas 

kosthållning medverkar många möjliga kandidater. Det är inte enbart barnen själva som 

påverkar sin egen kosthållning utan även många beslutsfattare inverkar i dessa frågor. Inte 

bara föräldrar respektive barnen själva har en inverkan utan även kommun, kostchefer och 

kökspersonal i skolan har en stor del i fastställandet (Livsmedelsverket, 2007). ”Eleverna i 

grundskolan skall erbjudas kostnadsfria skolmåltider” (SFS 1997:1212, 4 kap. 4 a §). 

Regeringen gav år 2005 livsmedelsverket i uppdrag att framställa riktlinjer för måltiden inom 

all skolverksamhet (Livsmedelverket, 2007). Atmosfären där maten serveras ska vara lugn 

och trivsam och utrymmena ska fungera ansenligt. Tidpunkten för skollunchen ska följa ett 

matsalsschema där alla kan mötas av lugn och ro. För att ge elever möjligheter att förbättra 

sina matvanor är det viktigt med bra miljöer i skolmatsalen (Livsmedelsverket, 2007). 

Skollunchen i Sverige erbjuder ett kostnadsfritt varmt mål tillsammans med sallad, bröd samt 

mjölk eller vatten (Lindberg, 2006). Vidare nämner Lindberg att nyttjandet av lunchen i 

skolan kan öka konsumtionen av grönsaker hos barn och unga. Det som anses som bra 

förtäring inom skolverksamheten menas då desamma som att den smakar gott, är hälsosam 

och att elevernas behov tillfredställs (Livsmedelverket, 2007). Om eleverna äter bra och då 

även är aktiv fysiskt leder det till att de orkar med mer och har lättare att ta in undervisningen 

i skolan. När det gäller dryck ska det alltid finnas vatten tillgängligt för eleverna. 
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Försäljningsautomater och kiosker innehållande godis, läsk, kakor eller dylikt ska inte längre 

finnas tillgängliga inom skolans område (Livsmedelsverket, 2007). Enligt 

Världshälsoorganisationen ska varje skola hjälpa till att bidra till en bättre mathållning för ett 

hälsosammare samhälle (WHO, 2008). Matsedeln i skolan ska vara näringsberäknad och 

erbjuda omväxling. Det är inte nödvändigt med många livsmedel men en säsongsanpassning 

och minskad rädsla för nya livsmedel främjar kosten i skolan. I skolan bör man på något sätt 

ha tillgång till frukost, lunch och mellanmål. Det menas att om det inte serveras ska 

möjligheten till att köpa exempelvis frukost finnas (Livsmedelsverket, 2007). 

Skolhälsoorganisationer har genom studier på skolor som ändrat från näringsfattig kost till 

mer hälsosam kost, visat resultat på att barnen efter att en tid ha konsumerat den mer 

hälsosamma kosten blev mindre hyperaktiva och mer koncentrerade (Collins, 2006). 

 

2.7 Kostvanor och skolprestation 
Skolgång och prestation i skolan påverkas av många olika medverkande krafter (Florence et 

al., 2008). Kön, etnisk bakgrund, kosthållning samt hälsa är några elementära delar. 

Varierande influenser inverkar på elevers skolgång och prestation. Socioekonomiska 

omständigheter, etnicitet, skolkvalitet och därtill även kosthållning (Florence et al., 2008). 

Elevers matvanor spelar in i prestationen i skolan. Om eleverna är mätta och belåtna kan de 

koncentrera sig bättre och på så vis främjas inlärningen. Bra mat leder till bättre skola 

(Livsmedelsverket, 2007).  

 

Att det existerar en relation mellan kosthållning och prestation i skolan resoneras med jämna 

mellanrum, men få studier finns att tillgå (Florence et al., 2008). De studier som finns 

tillgängliga är de där näringsbrist och hunger betraktats. I en granskning mellan undernärda 

barn i jämförelse med barn med god näringshållning kunde man se att i den förstnämnda 

gruppen förekom sämre koncentration, begränsad uppmärksamhet och prestation. Vidare 

förekom även i denna grupp hälsoproblem i högre omfattning (Florence et al., 2008). Vår 

prestationsförmåga påverkas av den mat vi äter, både kortsiktigt och långsiktigt 

(Livsmedelsverket, 2007). Tidigare forskning visar att det förekommer samband eller 

association mellan det som förtärs gentemot det som presteras (Florence et al., 2008). Vidare 

framkom att en elevs prestationer har möjlighet att influeras av dess kosthållning. Dock har 

forskning enligt Florence mb. indikerat på att övervikt var en faktor som inte speglade den 



11 

 

akademiska prestationen, däremot om skolan förespråkade god kosthållning och fysisk 

aktivitet, så skulle man få dubbel effekt, det vill säga förebygga fetma och övervikt samt öka 

skolprestationer. Tidigare studier som gjorts där det spekulerats om konsekvenser av dålig 

kosthållning har mestadels fokuserat på frukostintag och dess följder på skolprestation. Ett 

rikligt intag av en hälsosam frukost fungerar positivt för den kognitiva inlärningen och 

prestationen i skolan. Vidare kunde man uppvisa att elever med ökat intag av frukt och grönt 

och därtill även lågt kaloriintag presterade bättre i skolan (Florence et al., 2008).  
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3. Teoretiskt ramverk 
Syftet med detta avsnitt är att definiera de begrepp som studiens resultat skall komma att vila 

på. Begreppens betydelse är alltigenom dynamiska och förändras över tid. För att kunna tolka 

studiens resultat definieras dessa begrepp och teorier genom Antonovsky (2003).  

 

3.1 KASAM 
Definitionen av begreppet KASAM är ”Känsla Av SAMmanhang” (Antonovsky, 2003). De 

tre centrala delar som KASAM kan förklaras genom är begriplighet (1), hanterbarhet (2) och 

meningsfullhet (3).  

 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 

2003:41) 

 

Genom begreppet KASAM kan en vidare uppfattning och analytisk tolkning skapas gällande 

exempelvis empiri och undersökningar. Denna teori har använts vid den djupgående analysen 

av resultatet då den har betydelse för hälsoaspekter. KASAM-känslan av ett sammanhang kan 

förklaras genom förnimmelsen att se sig själv i ett sammanhang, att uppfatta och erfara 

meningsfullhet. Antonovsky ser på hälsa ur ett salutogent perspektiv. Han menar att känslan av 

sammanhang (KASAM) förklarar vad som understödjer respektive motverkar hälsa. 

Antonovsky talar om stressorer som en människa kan uppleva, det vill säga krav som leder till 

ett spänningstillstånd. Utifrån ett salutogent synsätt kan stressorer, beroende på typen av 

stressor, verka hälsofrämjande. Detta är i motsats till ett patogent synsätt där stressorer ses som 

icke hälsofrämjande. Vidare resonerar Antonovsky kring begreppen generella 

motståndsresurser (GMR) och generella motståndsbrister (GMB). Han menar att exempelvis 

om en person har en svag jagstyrka kommer dennes livserfarenheter att bidra till svag KASAM 

och tvärtom. GMR skapar livserfarenheter som i sin tur sin tur genererar eller befäster en stark 

KASAM.  

 

Med hjälp av föräldrar läggs grunden till en stark KASAM i barndomen. Denna grund kan 
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raseras i tonåren och ge vederbörande person en svagare KASAM. Personer med stark 

KASAM är mer benägna att känna igen problem som exempelvis gällande vikt och det faller 

sig mer naturligt för dem att välja de tillgångar som lämpar sig mer för problem. Det vill säga, 

personer med stark KASAM exempelvis är mer benägna att välja rätt kost för bättre hälsa. 

Vidare kan förstås att genom stark KASAM kan det allmänna hälsotillståndet förbättras. Vid 

en stark KASAM är personen ifråga mer tillfreds med sig själv. En person med stark KASAM 

har lättare att uppvisa hälsosamma beteenden. KASAM yttrar sig på en biologisk nivå 

integrerat med sociala och biologiska utvecklingsgångar. För att hantera bekymmer kan 

personer med stark KASAM uppbåda emotionella och kognitiva hjälpmedel. Stimuli, 

exempelvis kost, kan hanteras varierande beroende på stark eller svag KASAM. En person 

med stark KASAM som egenskap kan enklare handskas med stimuli (Antonovsky, 2003). 
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4. Metod 

Det är studiens syfte som bestämmer val av metod (Trost, 2001). Med kvantifierad data 

menas till exempel att det kan fastställas i siffror eller räknas (Ejvegård, 2003). Det talas i 

termer om mjukdata och hårddata. Mjukdata är fakta som inte kan räknas. Med hårddata avses 

kvantifierad data som kan hanteras statistiskt. Kvantifierad data kan exempelvis i ett resultat 

visa i högre grad exakta och mer objektiva sammankopplingar (Ejvegård, 2003). Som metod 

till denna studie har en kvantitativ undersökning genomförts. Ett av skälen till att en 

kvantitativ undersökning valdes är att en enkätstudie är en metod som ger ett realistiskt 

resultat när man vill undersöka en bredare population. Som disposition för arbetet har 

Strömquist (1999) använts. 

 
4.1 Urval 

Urvalet bestod av tre kommunala skolor i västra Sverige. Sammanlagt delades det ut 150 

enkäter, varav 121 enkäter returnerades ifyllda, vilket resulterade i ett externt bortfall på 29 

enkäter. En bortfallsanalys ansågs inte nödvändig då 80 procent av svaren inkom. Alla 

inkomna enkäter ansågs tillförlitliga. Urvalet gjordes strategiskt då populationen skulle hållas 

inom särskilt utvalda ramar. Populationen representerade grundskolans senare del. Efter 

ingående diskussion om hur metoden skulle läggas upp resonerades val av urval fram. Då 

valdes grundskolans senare del som population då det ansågs vara mest intressant med 

anledningen att det är vårt framtida arbetsfält. Grundskolans senare del ansågs även intressant 

då vi anser att det är i denna ålder barn och unga formar sina egna uppfattningar och påverkar 

i större grad sitt eget kostval. 

 
4.2 Datainsamlingsmetod 

För konstruktionen av enkäten (Bilaga 2) erhölls hjälp av varierande litteratur. I Enkäten i 

praktiken (Ejlertsson, 2005) gavs det tips om hur validitet och reliabilitet skulle spegla 

metoden och viktiga aspekter att tänka på vid enkätkonstruktionen. Enkäten delades upp i två 

delar. En som speglade kostvanor och en som speglade hälsoaspekter. Denna uppdelning 

illustrerade en mer tydlig och klar enkät för populationen (Ejlertsson, 2005). Vid enkätens två 

delar konstruerades fem svarsalternativ tillhörande samtliga frågor. Den första delen fick fem 
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lika svarsalternativ till varje fråga. I den andra delen konstruerades svarsalternativen på annat 

vis. Ytterligare litteratur som Enkätboken (Trost, 1994) avgjorde designen på enkäten då tips 

och råd gavs för att underlätta efterkommande arbete vid datainmatningen. Syftet och 

frågeställningar har bidragit till utformningen av varje fråga i enkäten och på så sätt bröts 

frågeställningarna ner till mätbara delar. Frågorna är väl anknutna till enkäten. Genom att 

använda ett salutogent perspektiv vid konstruktionen av enkäten kunde en Känsla Av 

SAMmanhang mellan de olika frågorna skapas. Då salutogent perspektiv förklarar vad som 

understödjer eller motverkar hälsa studerades eventuell koppling mellan kostvanor och 

hälsoaspekter i enkäten. Eftersom populationen i fråga ej uppnått myndig ålder konstruerades 

ett brev (Bilaga 1) till målsman där denne underrättades om studiens syfte, dess frivillighet att 

deltaga samt den konfidentiella behandlingen av enkäten. Genom det brev som adderades till 

enkäten belystes bland annat syftet för studien och vikten av frivilligt deltagande. Enkäten 

innefattar 19 frågor och för att underlätta sammanställningen av svaren valdes bundna frågor 

med undantag av två frågor med tillhörande öppna följdfrågor. Dessa två öppna följdfrågor 

representerar den kvalitativa delen av undersökningen. Det ansågs intressant att addera de två 

följdfrågor då den information respondenterna gav även skulle spegla vad de åt likväl som när 

och hur ofta.   

 

4.3 Procedur 

Grundskolorna som enkäterna skulle delas ut på kontaktades via telefon. Efter samtal med 

rektor på respektive skola blev vi hänvisade till lämpliga mentorer för att nå vår population. 

Pilotenkätsundersökning gjordes med avsikt att ta reda på om våra frågor på enkäten ledde till 

de svar som söktes för uppsatsen. Undersökningen föll väl ut vilket bekräftade förankringen i 

studien. Vid besök på skolorna delades enkäterna ut tillsammans med bifogat brev till 

förälder.  I den djupgående analysen av resultatet har studiens teoretiska ramverk KASAM 

använts då den har inverkan på hälsoaspekter. 

 

4.4 Dataanalys 

En numrering av alla enkäter inledde arbetet av dataanalysen. Efter insamling av materialet 

bearbetades datan i statistikprogrammet SPSS. Därefter nyttjades Aronsson (1999) för mer 
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djupgående arbete. Med SPSS ges verktyg att på ett enkelt sätt visa en stor mängd data. Det 

inmatade materialet användes härmed för att sammanställa och analysera undersökningen. 

Vid frågeställning 1 vid sammanställning av barn och ungas kostvanor generellt användes 

frekvenstabeller för att få fram gällande siffror. Vid frågeställning två användes Mann 

Whitneys U test för att kunna frambringa eventuella skillnader mellan pojkars och flickors 

kostvanor. Den tredje frågeställningen genom hela processen var att kunna mäta samband 

mellan kostvanor och hälsoaspekter. Dessa eventuella samband kunde fås fram genom 

Spearmans Rho (p>0,05) och (p>0,01).  

 
4.5 Forskningsetiska principer 

Vid en undersökningsprocedur då människor utsätts har forskningsetiska överväganden tagits 

i beaktning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007). Enligt Vetenskapsrådets 

(2009) regel 1 informerades de berörda parterna om studiens syfte. Detta gjordes i bifogat 

brev till enkäten. Efter att eleverna erhållit enkäterna tillsammans med brevet togs de hem och 

fylldes i med hjälp av målsman (regel 2). En vecka efter utlämningen av enkäterna besöktes 

skolorna igen för insamling av materialet. Regel 3 syftar på de berörda parternas rätt att 

avbryta undersökningen vilket framgår i det bifogade brevet där de upplyses om möjlighet till 

frivillig medverkan (Vetenskapsrådet, 2009).  
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5. Resultat 
 

Nedan följer resultat av den studie som genomförts. Första delen presenterar resultat som 

behandlar frågeställning 1. Andra delen i resultatet behandlar frågeställning 2. Den tredje 

delen presenteras utifrån frågeställning 3. 

 

5.1 Kostvanor  
Populationen som medverkar i studien består av pojkar och flickor i åldrarna 12 – 16 år från 

grundskolans senare del. Antalet medverkande i undersökningen uppgår till 121 personer varav 68 

pojkar och 53 flickor.   

 
Tabell 1. Frekvenser – kostvanor (n=121) 

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

Frukostvanor Antal 2 4 3 14 98
 Andel % 1,7 3,3 2,5 11,6 81,0 
 
Lunchvanor Antal 0 4 3 41 73
 Andel % 0,0 3,3 2,5 33,9 60,3 
 
Grönsaksvanor Antal 10 14 21 49 27
 Andel % 8,3 11,6 17,4 40,5 22,3 
 
Mellanmålsvanor Antal 4 16 15 54 32 
 Andel % 3,3 13,2 12,4 44,6 26,4 
 
Fruktvanor Antal 0 17 15 59 30 
 Andel % 0,0 14,0 12,4 48,8 24,8 
 
Sötdrycksvanor Antal 5 16 45 52 3 
 Andel % 4,1 13,2 37,2 43,0 2,5 
 
Sötvanor Antal 1 11 53 56 0  
 Andel % 0,8 9,1 43,8 46,3 0,0 
 
Snabbmatsvanor Antal 4 73 37 7  0 
 Andel % 3,3 60,3 30,6 5,8 0,0 
 

Som framgår av tabell 1 kan det ses att resultatet visar att 98 respondenter (81,0 procent) äter 

frukost varje dag. Det framkom att 14 respondenter (11,6 procent) äter frukost flera gånger i 

veckan. Vidare framkom att 2 respondenter (1,7 procent) aldrig äter frukost. Det totala antal 
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respondenter som äter lunch i skolan varje dag uppnår till 73 personer (60,3 procent). Det 

framkom att 4 respondenter (3,3 procent) sällan äter lunch i skolan. Till skolans lunch äter 76 

informanter (62,8 procent) sallad/grönsaker flera gånger i veckan varav 27 (22,3 procent) av 

dessa äter varje dag. Av de tillfrågade tycker 61 informanter (50,0 procent) att skolmaten som 

serveras är god flera gånger i veckan. Vidare anser 27 personer (22,3 procent) att maten i 

skolan sällan är god. Resultatet visar att 16 informanter (13,2 procent) sällan blir mätta av 

maten i skolan. Ungefär samma andel påvisar att de blir mätta varje dag, 17 informanter (14,0 

procent). Av respondenterna är det 86 (71,0 procent) som äter mellanmål flera gånger i 

veckan varav 32 respondenter (26,4 procent) dagligen. Resultatet visar att 98 informanter 

(81,0 procent) äter dagligen lagad mat på kvällen. Resultatet visar att 59 personer (48,8 

procent) äter frukt flera gånger i veckan. Av de tillfrågade dricker 52 respondenter (43,0 

procent) söta drycker flera gånger i veckan. Resultatet visar att 5 respondenter (4,1 procent) 

aldrig dricker söta drycker. Ingen av respondenterna äter sötsaker varje dag men vidare 

konsumerar 11 respondenter (9,1 procent) sällan sötsaker. Resultatet visar att 4 informanter 

(3,3 procent) aldrig äter snabbmat. Majoriteten, 73 informanter (60,3 procent), äter sällan 

snabbmat. Det framgår av resultatet att 37 informanter (30,6 procent) äter snabbmat 1 gång i 

veckan. Vid de kvalitativa svarsalternativen på frågan om vad respondenterna äter till frukost 

visade resultatet att övervägande del av de tillfrågade äter smörgås till frukost. Även fil, 

flingor och juice var påtagligt representerat. På frågan om vad respondenterna vanligtvis äter 

till mellanmål angav åtskilliga att de äter smörgås, frukt, fil och flingor. En mindre andel äter 

nudlar och pizza till mellanmål. 
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Tabell 2. Frekvenser – hälsoaspekter (n=121) 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Varje dag 

Attskolmatsal Antal 1 9 21 53 37
 Andel % 0,8 7,4 17,4 43,8 30,6 
 
Måbra Antal 0 2 11 57 51
 Andel % 0,0 1,7 9,1 47,1 42,1 
  
Trött Antal 2 28 52 35 4  
 Andel % 1,7 23,1 43,0 28,9 3,3 
 
Huvudvärk Antal 14 45 50 12 0  
 Andel % 11,6 37,2 41,3 9,9 0,0 
 
Magont Antal 21 54 35 11 0 
 Andel % 17,4 44,6 28,9 9,1 0,0 
 
Koncentration Antal 0 4 33 75 9 
 Andel % 0,0 3,3 27,3 62,0 7,4 
 
Rastlöshet Antal 4 37 58 21 1 
 Andel % 3,3 30,6 47,9 17,4 0,8 
  
Godsömn Antal 0 1 20 55 45 
 Andel % 0,0 0,8 16,5 45,5 37,2 
 

Som framgår av tabell 2 kan det ses att resultatet åskådliggör att 9 respondenter (7,4 procent) 

sällan trivs i skolmatsalen. Jämförelsevis uppger 52 respondenter (43,8 procent) av att de ofta 

trivs i skolmatsalen. Resultatet visar att 51 respondenter (42,1 procent) alltid mår bra. Av de 

tillfrågade uppgav 57 respondenter (47,1 procent) att de ofta mår bra. Av respondenterna 

angav 35 (28,9 procent) att de ofta känner sig trötta på dagarna. Resultatet presenterar att 4 

informanter (3,3 procent) sällan kan koncentrera sig på lektionerna. Vidare visade resultatet 

att 75 informanter (62,0 procent) ofta kan koncentrera sig. Som framgår av tabell 2 är 21 

respondenter (17,4 procent) ofta rastlösa. Resultatet visar samtidigt att 37 respondenter (30,6 

procent) sällan är rastlösa. Svarsalternativen alltid och aldrig är lågt representerade bland 

svaren. 
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5.2 Pojkars och flickors kostvanor och hälsoaspekter 
Tabell 3. Skillnad mellan pojkars och flickors kostvanor. Mann Whitneys U test 

 Pojkar Flickor 

 Md R Md R df U p 

Frukost 5,0 4,0 5,0 4,0 68,53 1 636,0     0,205 
Lunch 5,0 3,0 5,0 3,0 68,53 1 524,5 0,092 
Sallad/Grönsaker 3,0 4,0 4,0 4,0 68,53 944,5 0,000 
God skolmat 3,0 4,0 4,0 4,0 68,53 1 560,0 0,170 
Mätt skolmat 4,0 4,0 4,0 4,0 68,53 1 732,0 0,690 
Mellanmål 4,0 4,0 4,0 4,0 68,53 1 455,5 0,055 
Middag 5,0 4,0 5,0 3,0 68,53 1 686,5 0,377 
Frukt 4,0 3,0 4,0 3,0 68,53 1 605,5 0,269 
Läsk/saft/söt dryck 3,0 4,0 4,0 3,0 68,53 1 732,0 0,694 
Godis/kakor/glass 3,0 3,0 3,0 2,0 68,53 1 784,0 0,917 
Snabbmat 2,0 3,0 2,0 3,0 68,53 1 754,0 0,772 
 

Gällande att äta sallad/grönsaker i skolan var alternativet 1 gång i veckan mest representerat 

bland pojkar samtidigt som alternativet flera gånger i veckan var mest representerat bland 

flickor. Detta innebär en tydlig signifikant skillnad mellan pojkars och flickors 

sallad/grönsaksintag (p=0,000). Det finns en signifikant skillnad mellan pojkars och flickors 

mellanmålsvanor (p=0,055). Det finns en tendens till skillnad då större mängd flickor 

gentemot pojkar äter lunch varje dag (p=0,092).  
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Tabell 4. Skillnader mellan hälsoaspekter hos pojkar och flickor.  Mann Whitneys U test 

 Pojkar Flickor 

 Md R Md R df U p 
Att skolmatsal 4,0 4,0 4,0 3,0 68,53 1 498,0 0,091 
Välmående 4,5 3,0 4,0 3,0 68,53 1 468,5 0,054 
Trött 3,0 4,0 3,0 3,0 68,53 1 678,0 0,491 
Ont i huvudet 3,0 3,0 2,0 3,0 68,53 1 651,5 0,401 
Ont i magen 2,0 2,0 2,0 3,0 68,53 1 439,0 0,043 
Koncentration 4,0 4,0 4,0 3,0 68,53 1 715,0 0,598 
Rastlöshet 3,0 3,0 3,0 3,0 68,53 1 785,5 0,926 
God sömn 4,0 4,0 4,0 3,0 68,53 1 636,0 0,347 
 

En signifikant skillnad mellan pojkars och flickors välmående påvisas i tabell 4 (p=0,054). 

Det visades att en signifikant skillnad existerar mellan hur ofta pojkar och flickor har ont i 

magen (p=0,043). Det finns en tendens till skillnad mellan pojkars och flickors attityd till 

skolmatsalen (p=0,091).    

 

5.3 Samband mellan kost och hälsa 
 

Tabell 5. Samband mellan kost och hälsa (n=121) Spearmans Rho 

 Fruko Lun Mätt Frukt Dryck Måbra Konc Rastl 

Fruko 1,000 0,323** 0,242** 0,197* 0,044 0,128 0,334** 0,297** 
Lun 0,323** 1,000 0,388** 0,077 0,065 0,012 0,038 0,126 
Mätt 0,242** 0,388** 1,000 0,210* 0,127 0,174 0,052 0,180* 
Frukt 0,197* 0,077 0,210* 1,000 0,158 0,163 0,188* 0,070 
Dryck 0,044 0,065 0,127 0,158 1,000 0,234** 0,184* 0,096 
Måbra 0,128 0,012 0,174 0,163 0,234** 1,000 0,228* 0,095 
Konc 0,334** 0,038 0,052 0,188* 0,184* 0,228* 1,000 0,201* 
Rastl 0,297** 0,126 0,180* 0,070 0,096 0,095 0,201* 1,000 
** Korrelation är signifikant på p >0,01 nivån. 
*  Korrelation är signifikant på p >0,05 nivån. 
 
 
 
Som framgår av tabell 5 påvisas det att ett samband mellan att äta frukost och kunna 

koncentrera sig på lektionerna existerar. Vidare kunde ett signifikant samband påträffas 

mellan frukost och rastlöshet. Resultatet i tabellen visar att ju mer mätt en person blir desto 

mindre rastlös blir den. Ett signifikant samband kan påvisas mellan att äta frukt och att kunna 

koncentrera sig. Det finns ett signifikant samband mellan sötdrycksvanor och koncentration 
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vilket kan säga att ju mer söta drycker som konsumeras desto mer okoncentration. Resultatet 

visar ett samband mellan att må bra och koncentration. Ett signifikant samband kan påvisas 

mellan koncentration och rastlöshet. 
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6. Diskussion 
 
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur barn och ungas kostvanor ser ut samt eventuella 

samband mellan deras kostvanor och hur de mår. Inom ramen för sambanden studerades även 

skillnader mellan flickor och pojkar. De kvantitativa resultaten fungerar som underlag för det 

teoretiska ramverket som bland annat behandlar potentiella orsaker kring skillnaderna mellan 

flickor och pojkar samt hur kostvanorna påverkar elevernas hälsa och välbefinnande. 

Antonovskys (2003) hälsoteori KASAM – känslan av sammanhang har också fungerat som 

underlag för det teoretiska ramverket.  

 

Varje människa har ett eget ansvar och stora möjligheter att påverka sin kosthållning. Var 

person som ansvarar för sin egen identitet har också ansvar för sin egen hälsa (Berg, 2002). 

Dock kan detta vara problematiskt då många faktorer spelar in i barn och ungas val av kost. 

Det skulle kunna påstås att en person med stark KASAM har genom den egenskapen 

möjlighet att välja ”rätt” kost. Dock finns inte alltid den möjligheten för barn och unga då 

även om de har en stark KASAM är det ändå vuxna i deras omgivning som påverkar deras 

kostval. Där har skolan ett grundläggande ansvar då de enligt styrdokumenten ska erbjuda 

näringsrik kost (Regeringen, 2000).   

 

Den första frågeställningen handlar om hur barns kostvanor ser ut. Svaret på denna fråga 

byggs på att resultaten kan uppvisa normativa tendenser bland barnen och deras kosthållning. 

I studien visade det sig att barnen hade relativt hälsosamma kostvanor. Exempelvis framgick i 

resultatet att majoriteten äter frukost varje dag. Detta resultat bekräftar tidigare studier där 72 

– 95 procent av svenska skolbarn har ett dagligt intag av frukost (Berg, 2002). Vid det 

kvalitativa svarsalternativet angående val av frukostintag äter övervägande del av 

respondenterna smörgås till frukost. I tidigare nämnda studier enligt Berg (2002) framgår det 

att smörgås är det vanligast förekommande frukostintag hos barn samt att mjölk är ett 

frekvent dryckesval. Ett evident representerat val av dryck påvisades i vår studie vara juice. 

Även chokladdryck förekom bland svarsalternativen. I vår studie påvisar resultatet marginella 

skillnader gällande frukostvanor hos pojkar och flickor. Detta motsäger de studier om flickors 

benägenhet att oftare hoppa över frukost (Rasmussen et al., 2004). Ett samband mellan barns 
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välmående och ett dagligt frukostintag har enligt Gail mb. (2008) konstaterats. Detta samband 

kan även kopplas till personer med stark KASAM, då de har en större förmåga att förbättra 

sitt eget hälsotillstånd jämförande med personer med svag KASAM. Genom KASAM kan 

man påverka sin egen hälsa – genom frukost kan man påverka sin livsstil. En återblick kan 

även där dras till Lindberg (2006) som hävdar att de som sällan äter frukost har mindre 

hälsosamma levnadsvanor än de som äter frukost.    

 

Trots att skollunchen har gått från grundlig vällagad mat till enkelt halvfabrikat presenteras 

inga uppseendeväckande resultat gällande barns lunchvanor (Collins, 2006). Majoriteten av 

eleverna hävdar i vår studie att de även ofta tar del av det salladsutbud som erbjuds på skolan. 

Frågan är vad de definierar med grönsaksintag. Kan det vara så att exempelvis en sked 

grönsaker anses tillräckligt. I sådana fall uppfylls inte de dagliga rekommendationerna av 

frukt och grönt satta av Livsmedelsverket (2007). Eftersom den höga andel respondenter hade 

ett näst intill dagligt intag av lunch i skolan var det föga förvånande att flertalet även ansåg 

maten välsmakande. Vi detta resultat visar detta på ett lyckosamt utfall av regeringens kvar på 

en välsmakande måltid (Regeringen, 2000). En bidragande effekt till en positiv attityd till 

skolmaten kan vara de tidigare nämnda pedagogiska måltider som i sin tur kan ge eleverna ett 

sunt förhållningssätt till maten som serveras i skolan (Livsmedelsverket, 2007). Vid vuxnas 

närvaro i skolmatsalen kan eleverna känna sig trygga och samtidigt enligt Berg (2002) 

inspireras av att se andra, i detta fall vuxna, konsumera den.   

 

Merparten av energiintaget för ungdomar kommer från lättare måltider (Berg, 2002). I vår 

studie framkom att övervägande del äter mellanmål frekvent men då de äter både frukost, 

lunch och lagad mat på kvällen kan det antas att mellanmål bland vår population endast 

fungerar som komplement till övriga näringsintag. Eftersom snabbmat enligt Collins (2006) 

ökar i takt med energitätheten kan det inte styrkas med denna studie då majoriteten av 

populationen i fråga angivit en sällan förekommande vana att äta snabbmat. Det upplyftande 

resultat att hela 80 procent angivit att de dagligen äter lagad middag på kvällen kan relateras 

till nämnda resultat i Berg (2002). 

 

Trots ökning av frukt och grönsaker når vi inte upp till rekommendationerna (Rasmussen et 

al., 2004). Denna studies resultat visar att tre fjärdedelar av de tillfrågade ofta äter frukt. Kan 

då detta resultat indikera på att vår population når upp till rekommenderat frukt- och 
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gröntintag? Ja dels då frukt även förekom som återkommande svarsalternativ vid den 

kvalitativa svarsfrekvensen om vad de äter till mellanmål. Att det även förekom frekvent intag 

av sallad/grönsaker kan styrka detta resonemang. Nej då svarsalternativet flera gånger i 

veckan var det mest dominerande, vilket egentligen kan betyda endast två gånger i veckan och 

når då inte upp till rekommendationerna.  

 

Samtidigt som konsumtionen enligt Öhlund (2008) av frukt och grönt har gått upp så har 

enligt Rasmussen mb. (2004) även konsumtion av sötsaker ökat. Eftersom vår studie visade 

resultat på ett intag av godis en gång i veckan och flera gånger i veckan, kan vi försöka dra 

det till en tolkning av sedvanlig konsumtion. Förutsatt att flera gånger i veckan avser två 

gånger i veckan – det vill säga helg. Däremot kan flera gånger i veckan betyda näst intill varje 

dag, vilket kan betraktas som ett alltför högt intag. Godis som belöningsmetod kan ibland 

skapa motsatt effekt till hälsosammare kostvanor. Således kan en koppling till begreppet 

KASAM göras där en person med stark sådan egenskap lättare kan handskas med yttre 

stimuli, i detta fall godis (Antonovsky, 2003). Stegring av konsumtionen av läsk och annan 

sötdryck är även den påtaglig (Rasmussen et al., 2004). Dock kan vi genom våra resultat se en 

normal konsumtion.  

 

Det kan med resultat av studien antas att kostvanor hos populationen i fråga överlag har 

hälsosamma kostvanor. Det motbevisar något särskilda delar i tidigare forskning som 

presenterats i bakgrunden. Bra kostvanor kan i vissa fall relateras till gott välmående. Vårt 

resultat av kostvanor påvisar även en viss anknytning till hälsoaspekter då näst intill samtliga 

angivit att de ofta har ett gott välmående. Ett gott välmående påverkar många gånger enligt 

Livsmedelsverket (2007) barn och ungas utveckling i skolan, vilket anses grundläggande för 

en fungerande verksamhet. Det kan förmodas att ett gott allmänt välmående ger till resultat 

bättre koncentrerade elever på lektionen, mindre rastlöshet och en allmänt bättre skolmiljö. En 

viktig del är att ta i beaktning att de som svarat att de sällan eller ibland mår bra kan bero på 

helt andra orsaker än kosten.  

 

Kost och hälsa ska gå som en röd tråd genom hela skolgången och kan beröras i flera ämnen. 

De mest självklara ämnen som ger grundläggande kunskaper gällande kost och välbefinnande 

är Idrott och hälsa samt Hem- och konsumentkunskap. Andra ämnen som samhällskunskap, 

språk, kemi och matematik kan även dem behandla kost och hälsa som är högst relevant för 
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alla individer. Ett exempel på hur kost och hälsa kan användas inom ämnet språk kan vara att 

studera ett lands kostvanor och dess matkultur.    

 

Enligt Regeringen (2000) anges kön som en påverkande faktor gällande kostvanor. 

Skillnaderna som studiens resultat uppvisade kan tänkas bero på flera element och ett 

framstående sådant är just om respondenten är pojke eller flicka. Inte exempelvis vad det 

gällde snabbmat då ingen markant skillnad kan påvisas mellan könen. När det handlar om 

godis och sötsaker ligger pojkarna i topp. Med viss lutning mot ett håll kunde det ibland 

påvisas skillnader mellan könen som kunde kopplas till tidigare forskning och teorier. 

Exempelvis kunde det i tidigare studier enligt Öhlund (2008) visas att flickor äter mer frukt 

och grönsaker än pojkar vilket kan jämföras med det resultat som presenterats i denna studie 

där flickors konsumtion tenderade att vara något högre. Samtidigt framgick av denna studies 

resultat att pojkar har en högre konsumtion av sötsaker. Frågan har ställts om det kan vara så 

att flickorna har en mer nyanserad attityd till kosten och därför begränsar sitt intag av 

sötsaker. Detta styrker tidigare studier gällande flickors medvetenhet kring nyttig kost medan 

pojkar ser kost som bränsle (Berg, 2002). En tanke kring detta är att flickor kanske inte 

betraktar maten som ”bränsle” på samma vis, utan dagens ideal är överhängande vid val av 

kost. Vi förmodar att flickans val av kost styrs av rådande ideal. Sexualiseringen av 

kvinnokroppen kan antas ha påbörjats redan i respondenternas ålder då flickorna i studien 

undviker godiset i större utsträckning än pojkar. Ett intressant resultat som kan sättas i motsats 

till detta är att flickor i vår studie i större utsträckning än pojkar dricker söta drycker. Detta 

kanhända bero på en ovetskap kring den mängd tomma kalorier som söta drycker innehåller. 

Då flickor visat sig vara mer medvetna om vad de äter kan även reflekteras genom faktum att 

fler flickor äter lunch i skolan varje dag. Med denna vetskap kan faktorer som ideal och 

samhällspåtryckningar återigen diskuteras.  

 

Vid en allmän hälsosam livsstil kan det ofta ses ett samband mellan regelbundet intag av 

måltiden under dagen och vad maten innehåller. Dels kan ett samband mellan bra kosthållning 

och välmående antas. Detta kan även styrkas genom att förbättrade hälsovanor resulterat i 

friskare ungdomar (Numan, 2004). Denna studies resultat i enighet med Rasmussen mb. 

(2004) visar att det existerar ett samband mellan frukost och lunchintag. Det kan tänkas att 

respondenterna i denna studie har ett regelbundet kostintag då de verkar vara medvetna om 

kostens betydelse. Varför kan det antas att de är medvetna om kostens betydelse? Jo för att 
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överlag har resultatet visat ett regelbundet och medvetet näringsintag. En ytterligare förmodan 

på god kosthållning hos respondenterna kan påvisas då resultatet visar samband mellan 

frukost- och lunchintag och att bli mätt av maten i skolan. Ett tidigare bekräftat samband av 

Gail mb (2005) mellan frukostintag och välmående kan i denna studie kompareras med det 

påvisade samband mellan frukost och koncentration. Då kan antas att ett gott välmående kan 

medföra bättre förmåga att koncentrera sig. Självfallet tas i beaktning att andra faktorer kan 

spela in vid påverkan av koncentration. Även vid det presenterade resultatet kan ett samband 

mellan välmående och koncentration urskiljas.  Ett tydligt samband mellan frukt och 

rastlöshet demonstreras i resultatet. En anknytning kan göras till tidigare nämnda studier då 

ett samband mellan ett högt intag av frukt och bättre prestation i skolan (Florence et al., 

2008). Det förmodas då att en hög koncentrationsförmåga leder till bättre prestation i skolan. 

Om man har bra kostvanor kan även ett samband mellan bra hälsa och ökad närvaro i skolan 

ses (Taras, 2005). Då det i denna studie inte kan utläsas hur hög närvarofrekvens 

respondenterna har kan inte detta samband bekräftas.   

 

Vårt resultat har visat ett samband mellan sötdryck och koncentration. Vid en andel på 43 

procent som angivit att de dricker söta drycker flera gånger i veckan skulle de kunna 

förmodas att deras blodsockernivå är ojämn vilket kan leda till varierande förmåga att 

koncentrera sig. Däremot kan flera gånger i veckan återigen associeras till något mer än en 

gång, vilket då skulle kunna antas till helg. I sådana fall påverkas inte populationen av den 

förmodade ojämna blodsockernivån.  

 

En röd tråd kan ses mellan att inte äta lunch i skolan vilket då resulterar i att man inte blir 

mätt. Vid utebliven mättnad av maten i skolan kan rastlöshet uppkomma och vid rastlöshet 

distraheras koncentrationsförmågan. En person med stark KASAM har förmågan att se 

samband mellan kostintag och välmående (Antonovsky, 2003). De kan då påverka sin 

situation att välja rätt kost och på så vis även må bra. En stark KASAM förevisar bra 

hälsobeteenden.   

  

6.2 Metoddiskussion 

Det finns en medvetenhet om att validiteten i enkäten är något bristfällig och likväl 

reliabiliteten. Angående svarsalternativen i del ett av enkäten kunde ändring gjorts av 
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svarsalternativet för flera gånger i veckan. Det upptäcktes under djupanalys av resultatet att 

alternativet flera gånger i veckan egentligen även kan syfta på mellan två till sex gånger i 

veckan vilket utgör en stor skillnad. Eftersom det uppkom vissa frågetecken kring mängden 

frukt och grönsaker respondenterna äter skulle vid en mer djupgående undersökning en 

kvalitativ följdfråga kunna vara hur stort intaget var då de åt. Enkäten kan även anses 

bristfällig gällande att fler flickor än pojkar angivit att de oftare har ont i magen. Det anses 

vara en otydlig fråga som likväl kan syfta på menstruation. Vi kan här då se en låg validitet 

gällande denna fråga då det egentligen inte mäter det avsedda. Med facit i hand känns den här 

frågan till viss del överflödig. En annan fråga i enkäten som kan visa på låg validitet är frågan 

angående välmående. Frågan kan tydas på olika vis exempelvis om man mår bra fysiskt eller 

psykiskt. Otydligheten i frågan kan göra att den inte mäter det den är avsedd att mäta. 

Pålitligheten som är en central del i reliabiliteten kan i viss utsträckning ifrågasättas angående 

de svar respondenterna angivit i enkäten.  

Frågeställningarna som ligger till grund för arbetet har brutits ner till mätbara delar. 

Utdelandet av 150 enkäter kan ses som en svaghet. Likaså att endast fyra skolor representerar 

vår studie. Med endast dessa fyra skolor kunde inte ett bredare perspektiv ges. Vi kan inte 

fastställa att kostvanorna i västra Sverige överlag ser ut så här utan endast konstatera att 

bilden ser ut så här på just dessa skolor. Resultatet kunde fått en djupare innebörd vid en 

undersökning där exempelvis fler kommuner representerade populationen.   

Det är viktigt att visa medvetenhet kring resultatet. Då vårt resultat visar på bra kostvanor, 

finns en medvetenhet om att detta inte överlag behöver spegla kostvanor hos barn och unga i 

grundskolans senare del. Vi är medvetna om att vårt resultat som blev så bra inte behöver 

spegla barn och ungas kostvanor. Vad fanns det för anledning till att just våra respondenter åt 

så bra? Då så få enkäter delades ut är det svårt att få till en bredare inblick i barn och ungas 

kostvanor. Det kunde ha underlättat om medvetenhet kring respondenternas sociala bakgrund 

var känd då det i studier har visats ha stor inverkan på val av kost. Samtidigt är det svårt att ta 

reda på en sådan fråga med etiskt förhållningssätt i beaktning. 

  
6.3 Slutsats och implikation 

Vårt resultat visar goda kostvanor hos barn och unga och ett tydligt samband mellan 

välmående och kosthållning. Det visar en tydlig implikation på hur viktigt det är med bra 
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kosthållning för att orka med skolgången men det ska även understrykas hur viktigt det är för 

den allmänna hälsan. I läraryrket i allmänhet är kost av stor betydelse och då inte enbart i 

ämnet idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap utan det ska genomsyra hela 

skolgången i såväl alla ämnen. Det hade varit intressant att göra en liknande undersökning 

med fler respondenter som kunde representera kostvanor hos en större andel barn och unga i 

olika kommuner. Ett förslag till vidare forskning skulle då kunna vara att jämföra olika 

kommuner eller stadsdelar över hela landet. På så vis skulle det kunna studeras kommunens 

ekonomiska påverkan på skolan.  
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Bilaga 1 

 

Kostvanor hos barn och unga i grundskolans senare del 

 

Vi heter Melinda Barrington och Linda Meuller. Vi studerar till lärare vid Högskolan i 
Halmstad och skriver just nu vårt examensarbete inom Idrott och Hälsa. Vi studerar barn och 
ungas kostvanor och använder oss bland annat av enkätundersökningar för att undersöka hur 
barn och ungas kostvanor påverkar skolgången.   

Vi skulle uppskatta om Ert barn skulle vilja svara på bifogad enkät. Vi vill understryka att det 
är frivilligt att deltaga och att svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Tveka inte att 
kontakta oss eller våra handledare om ni har några frågor.   

 

Tack på förhand! 

 

Melinda Barrington 

0706-512777 

Linda Meuller 

0733-723676   

 

 

Handledare 

Lars Kristén  - lars.kristen@hh.se 

Karin Josefsson - karin.josefsson@hh.se 
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Bilaga 2 

 
Kostvanor hos barn och unga i grundskolans senare del 

Enkätundersökning: 

Kryssa i det alternativ som passar dig bäst. Obs! endast ett svarsalternativ till varje fråga.  

Var vänlig lämna ifylld enkät till din mentor senast den 28 april

Tack på förhand! 

.  

 

 

Flicka                       Pojke  

   O                             O  Ålder_____________
  

DENNA DEL HANDLAR OM DINA KOSTVANOR 

1. Äter du frukost?  

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

  O  O  O  O  O 

 

Om ja, vad äter du?__________________________________________________________________ 
2. Äter du lunch i skolan? 

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

  O  O  O  O  O 

3. Äter du sallad/grönsaker i skolan? 

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

  O  O  O  O  O 

4. Tycker du att skolmaten är god? 

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

  O  O  O  O  O 

5. Blir du mätt av maten i skolan? 

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

  O  O  O  O  O 



 

6. Äter du mellanmål? 

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

  O  O  O  O  O 

 

Om ja, vad äter du?__________________________________________________________________ 

  

7. Äter du middag(lagad mat) på kvällen? 

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

  O  O  O  O  O 

8. Äter du frukt? 

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

  O  O  O  O  O 

9. Dricker du läsk, saft eller andra söta drycker? 

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

  O  O  O  O  O 

10. Äter du godis/kakor/glass? 

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

  O  O  O  O  O 

11. Äter du snabbmat (pizza, hamburgare, kebab, etc.)? 

 Aldrig Sällan 1 gång/v Flera ggr/v Varje dag 

  O  O  O  O  O 

  

DENNA DEL HANDLAR OM HUR DU MÅR  

12. Trivs du i skolmatsalen? 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

  O  O  O  O  O 

13. Mår du bra? 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

  O  O  O  O  O 



14. Känner du dig trött på dagarna? 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

  O  O  O  O  O 

15. Har du ont i huvudet? 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

  O  O  O  O  O 

16. Har du ont i magen? 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

  O  O  O  O  O 

17. Kan du koncentrera dig på lektionerna? 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

  O  O  O  O  O 

18. Känner du dig rastlös? 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

  O  O  O  O  O 

19. Sover du gott om natten? 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

  O  O  O  O  O 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


