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Förord 
 
Som en del av min grundskolärarutbildning har jag till uppgift att utföra ett utvecklingsarbete 
och sammanställa denna i ett examensarbete. Jag har genomfört min undersökning i en skola i 
Kiruna kommun. 
 
Först och främst vill jag tacka eleverna i årskurs 6 på Luossavaaraskolan i Kiruna, för den 
arbetsglädje de hade och deras vilja att göra sitt bästa.  
 
Jag vill rikta ett speciellt tack till min vetenskapliga handledare Anna Vikström på Luleå 
Tekniska Universitet för många uppmuntrade och goda råd. 
                                      
Jag vill tacka Åke Forslund för hans ovärderliga stöd under min lärarutbildning. 
 
Slutligen vill jag tacka min familj som alltid har funnits där och stöttat mig. 
 
 
Kiruna den 1 mars 2004 
 
 
Carola Niva



   
Abstrakt 
 
Syftet med utvecklingsarbetet var att undersöka elevernas kostvanor och att öka deras 
förståelse för goda kostvanor. Jag har gjort utvecklingsarbetet i en årskurs 6 i Kiruna kommun 
under sju veckor. Undersökningsgruppen bestod av 28 elever. Undersökningen genomfördes 
med hjälp av enkäter. Jag inledde arbetet med enkätundersökning om elevernas kostvanor och 
deras förståelse för goda kostvanor. Sedan arbetade eleverna både enskilt och gruppvis med 
material om kost och de såg även filmer som handlade om kost. Arbetet avslutades med att 
eleverna fick omsätta sina teoretiska kunskaper praktiskt genom att göra en frukost i skolan. 
Avslutningsvis delade jag ut samma enkäter igen. Resultatet visade att utvecklingsarbetet i 
viss mån väckt en tanke hos eleverna för vilken betydelse goda kostvanor har för hälsan. Med 
hjälp av min enkätundersökning har jag kommit fram till att eleverna har fått en ökad 
förståelse om goda kostvanor genom att de har fått kunskaper i både kostcirkeln och 
tallriksmodellen. Jag anser att om utvecklingsarbetet hade fått fortgå under en längre period 
och framför allt med mer praktiska övningar så hade det haft en mer positivt inverkan på 
elevernas inställning till goda kostvanor.  
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Bakgrund 
 
Under min lärarutbildning har jag arbetat på olika skolor och i olika stadier i Kiruna. Jag 
upplever att elever i lägre stadier äter bättre än elever i högre stadier. Även skolmåltids- 
personal ansåg att årskurs 1-3 ofta äter bättre än högre stadier. Under höst- och vårterminen 
2002/2003 arbetade jag i en årskurs 5. Jag la märke till att vissa elever äter mycket dåligt i 
klassen. Många elever äter vid vissa tillfällen inte frukost och dåligt till lunch. Studier har 
visat att de som äter dåligt i skolan ofta äter dåligt hemma (Strandell, 1994/95). På efter- 
middagarna blev eleverna trötta och klagade på ont i både magen och huvudet. Det bidrar  
till att det kan bli svårt att motivera eleverna som inte orkade med undervisningen. Jag anser 
också att många onödiga konflikter uppstår för att eleverna är trötta och irriterade p.g.a. att  
de ätit för dåligt. 
 
Under läsåret 2002/2003 har jag även arbetat med elever i 7-9:an och jag tycker mig ha lagt 
märke till att eleverna många gånger avstår från att äta lunch i ma tsalen. I stället köper de en 
smörgås i fiket eller låter bli att äta under skoldagen. Denna tendens tycker jag börjar redan i 
4-6:an och då i årskurs 5 och 6.  Detta väckte min tankar angående examensarbetet för att vi 
inom skolan måste arbeta för att vända denna trend. Jag vill med arbetet på ett positivt sätt, 
skapa en förståelse hos eleverna om hur viktigt det är att äta rätt för att få en bra hälsa och ett 
aktivt liv. Jag har upplevt att elever har många olika erfarenheter som gör det stimulerande 
och framför allt mycket motiverande att arbeta med kostvanor. Jag tror också att goda 
kostvanor ger piggare och gladare elever som skapar en mer positiv stämning i skolan vilket 
kan bidra till ökat engagemang i skolarbetet. 
 
 
Förankring i styrdokument 
 
 Skolans uppdrag enligt Utbildningsdepartementet (Lpo1994), är att främja lärande där 
individen stimuleras för att inhämta kunskap. Skolan ska överföra grundläggande värden och 
främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. I 
mitt arbete har jag inriktat mig på att ge eleverna kunskaper om goda kostvanor vilket 
förhoppningsvis leder till ökad förståelse för hur man erhåller en bättre hälsa. 
 
Skolan ansvarar för att varje elev ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en 
god hälsa samt ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljön. 
Undervisningen i skolan ska utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar. Vidare 
framkommer det att skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 
skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling 
och lärande. Både skolan och hemmet måste arbeta för att eleven ska grundlägga god hälsa 
och ett aktivt liv. 
 
Grundskolans kursplaner för ämnena biologi, hemkunskap och idrott och hälsa 
 
I kursplanen för ämnet biologi kan man läsa att skolan i sin undervisning ska sträva efter att 
eleven får kunskap om människokroppens byggnad och funktion. Vidare står det att eleven 
ska inse betydelsen av goda hälsovanor vilket innebär att eleven ska få kunskaper om 
näringsriktig kost. Eleven skall efter femte läsåret förstå betydelsen av goda hälsovanor och 
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känna till något beroendeframkallande medels inverkan på hälsan. Efter nionde skolåret ska 
eleven ha kunskap om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor. 
 
I ämnet hemkunskap skall skolan i sin undervisning sträva efter att eleven förstår sambandet 
mellan mat och god hälsa. Efter femte skolåret ska eleven vara medveten om vad som ingår i 
en väl sammansatt måltid. Mål som eleven skall uppnått efter nionde skolåret är att planera 
och värdera måltider, laga enklare maträtter och baka matbröd. 
 
Skolan skall i sin undervisning i ämnet idrott och hälsa sträva efter att eleven får förståelse 
och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och grundlägger goda vanor som 
kan leda till hälsa och välbefinnande. Eleven skall förstå sambandet mellan mat, motion och 
välbefinnande efter nionde skolåret. 
  
 
Luossavaaraskolans kostråd 
 
Jag finner även stöd för mitt arbete i Luossavaaraskolans kostråd. Under läsåret har kostrådet 
kontinuerliga möten, där representanter från skolmåltiderna ingår som kommunens kostchef, 
rektor, lärare, elever samt skolsköterska. Eleverna får lämna synpunkter och önskemål som 
besvaras av kostchefen direkt eller vid nästa möte. En punkt som diskuterades under mötet 
den 24 februari 2003 var att skolmåltidspersonalen hade observerat att många elever inte äter 
annat än det som de anser smakar gott. Med anledning av detta så diskuterades olika åtgärder 
bl a en tallriksmodell som underlättar för eleverna att äta näringsriktigt under skollunchen. 
Tallriksmodellen innebär att en tallrik läggs upp av skolmåltidernas personal där dagens lunch 
demonstreras på ett överskådligt och väl sammansatt sätt. 
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Tidigare forskning 
 
Riksdagen beslutade 1946 att Sverige skulle införa skollunch och kommunerna fick statliga 
bidrag för att bygga upp verksamheten (Nordlund och Jacobsson, 1999). Sedan 1981 är 
skollunchen en kommunal angelägenhet och finansieras i de flesta fall genom 
kommunalskatten. Sedan 1998 är den kostnadsfria skollunchen reglerad i skollagen för 
grundskolan men inte för gymnasiet. Cirka hälften av kommunerna saknar mål och riktlinjer 
för skolmåltidsverksamheten i sina skolplaner. 
 
Syftet med skollunchen är att den ska ge eleverna ungefär 30 procent av den energi – protein, 
fett och kolhydrat – samt vitaminer och mineraler som de behöver under en dag anser 
Strandell (1994/95). Skolmåltiderna spelar en stor roll för god hälsa och kostens samman- 
sättning är viktig för att förebygga framtida sjukdomar. När det gäller barns matvanor är det 
många faktorer som spelar in men det finns tydliga samband mellan elevernas matvanor och 
deras koncentration och engagemang i skolan. För många barn är skollunchen det enda varma 
mål mat som de äter. Enligt Kringstad, Skolmatens vänner, äter inte var fjärde gymnasist 
skolmaten. Kringstad påpekar också att många undersökningar visar på att elever äter godis 
och de som går till matsalen äter ofta för lite grönsaker och smörgåsar vilket gör det svårare 
för dem att orka med undervisningen (Bortz, 2001). Skolmatens Vänner har genomfört tester 
angående skolornas måltidsverksamhet som visade att i en undersökning av 800 elever gav 45 
procent skolmaten icke godkänt. Kringstad påstår att resultatet av de genomförda testerna inte 
är statistiskt säkert, men ger ändå en bild av att det finns mycket som kan förbättras kring 
måltidsverksamheten i landets skolor (www. skolmatensvanner.org press/ info.html). 
 
 
Faktorer som påverkar matvanor hos barn och ungdomar  
 
Figur 1 (Strandell,1994/95) 
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Hunger och mättnad styr människans aptit men även av andra faktorer (Ekblom, Bolin, Bruce, 
Hamraeus, och Öberg, 1992). Hungern är en drivkraft som tillför kroppen energi i någon 
form. Aptiten gör att människor väljer en attraktiv föda. Men det är aptiten som avgör om 
man efter en måltid, som givit mättnad, fortfarande känner sig sugen på något sött. 
Hypotalamus, i mellanhjärnan styr hungerkänslan, aptit och mättnad. Genom 
magtarmskanalen, nivån av vissa ämnen i blodet (glukos, insulin och fria fettsyror) samt 
hormonella och nervösa mekanismer regleras dessa centra i mellanhjärnan. Kroppen 
signalerar hunger och aptit med hjälp av hormoner genom att känna av energidepå i vävnader. 
Även magsäcken, psykologiska och sinnesintryck (syn, lukt och smak) utlöser aptitkäns lor. 
Människans aptit styrs även av sociala faktorer, (se figur 1) som t ex uppfostran, intränade 
beteende och måltidsordning. 
 
Under åren har samhället förändrats (Socialstyrelsen, 1990). I dag förvärvsarbetar ofta båda 
föräldrarna utanför hemmet. Kostvanorna har också förändrats genom att barn och ungdomar 
ersätter måltider i hemmet och skolan med snabbmat från gatukök och motsvarande. Energin 
får barnen alltmer från småätande mellan måltider och mindre från lunch och middag. Enligt 
Socialstyrelsen kan man inte påvisas någon närningsbrist hos friska barn men felaktigt 
sammansatt kost kan på sikt påverka hälsotillståndet negativt. Mycket fett ökar risken att 
utveckla hjärt- och kärlsjukdomar i vuxenålder. En låg halt av fibrer i kosten kan påverka en 
utveckling av olika cancerformer.  
 
Frukosten är den viktigaste måltiden på hela dagen (Ekblom, mfl, 1992). Det engelska ordet 
breakfast betyder bryta fastan. När vi sover avbryter vi intaget av mat vilket innebär en viss 
form av fasta. Efter 10-12 timmars fasta så är kroppen i behov av energi. Den energi och 
näring som frukosten bör ge ska räcka i flera timmar fram till lunch. Individen ska hålla sig 
mätt länge och inte bli trött, rastlös eller okoncentrerad. En frukost med stor mängd socker 
höjer blodsockerhalten snabbt. Men kroppen accepterar bara en viss koncentration av socker i 
blodet och ökar därför frisättningen av insulin för att få ner blodsockret. Trötthet, illamående, 
hunger, huvudvärk och okoncentration kan då bli följden.  
 
Många gymnasieelever som slarvar med frukosten slarvar också mer än andra med övriga 
måltider under och efter skoldagen (Nordlund och Jacobson, 1999). Däremot har många 
elever på gymnasienivå bra matvanor och skolmåltiderna fungerar väl för stora grupper. Men 
många elever hade ett negativ beteende då det gäller t ex frukosten. Eleverna ansåg att de inte 
har tid att äta frukost eller så var de inte hungriga. Enligt Nordlund och Jacobson äter nästan 
tre av fyra elever sällan något under förmiddagen i skolan. Om eleverna åt så var det i första 
hand godis, frukt, bulle/kaka eller tuggade tuggummi. När det gällde skollunchen så åt åtta av 
tio elever i matsalen minst fyra dagar i veckan. Nästan 70 procent åt varje dag. Statistiken 
visar på bättre siffror om man jämför med högstadiet där bara 45 procent åt lunch varje dag. 
Tydligaste riskgruppen är flickor som sällan eller aldrig äter frukost. De hoppar ofta över 
skollunchen och slarvar med både mellanmål och lagad middag hemma. 
 
Arbetslivsinstitutet i Umeå bedriver forskningsprojekt kring kost- vakenhet och 
arbetsprestation, ”mat och prestation”. En enkätstudie som utgjorde en del i detta projekt 
genomfördes bland 131 studenter på Umeå universitet, 72 kvinnor och 59 män (Byström, 
Landström, Neely och Lennernäs Junberger, 2001). Studien visade att andelen 
morgonmänniskor var större bland kvinnorna medan männen dominerade andelen 
kvällsmänniskor. Kvinnorna sov ca 20 minuter längre per natt än männen. 
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Studenternas kostkvalitet var bättre vid lunch och middag än vid frukost och övriga måltider.  
Kvinnorna planerade sina kostintag tydligare än männen men skillnaden var liten.  
Männens kost var i flera fall mer näringsmässigt ofullständigt än kvinnornas kost.60 % av 
kosten dominerades av ”snacks” och ”måltider” av sämre kvalitet ur näringssynpunkt. Denna 
brist visade sig när studenterna själva valde måltidsinnehållet. Bristerna på fullvärdiga kostval 
pekar på betydelsen av information och utbildning i kostfrågor ( Byström, Landström, Nelly 
och Lennernäs Junberger, 2001). 
 
Kvällsmänniskor avstår från att äta skollunchen  (www.skolmatensvanner. 
org/trotta.html). Enligt Nordlund, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet äter sex av tio 
kvällsmänniskor aldrig eller bara ibland frukost (2001). Åtta av tio äter sällan eller bara ibland 
skollunch. Då består lunchen av smörgås och mjölk (pojkar) eller sallad och vatten (flickor) 
En undersökning är gjord bland 2000 högstadieelever i Luleå, Gävle och Jönköping. I 
undersökningen studerades hur eleverna presterade i skolan med avseende på matvanor, 
attityder och livsstilsfaktorer. Människor som är uppe på kvällarna känner sig trötta i skolan 
och har en mer negativ inställning till skolarbetet. Med hänsyn till människans biologiska 
klocka förmodas nästan en tredjedel av eleverna vara kvällsmänniskor. En slutsats är att tidiga 
mornar påverkar kvällspigga elever negativt.  
 
Svenska forskare har konstaterat att motivation minskar när människan inte äter.(Byström, 
Neely, Landström och Lennernäs, 2002) Människokroppen kräver regelbundna måltider 
jämtfördelat över dygnet, då individen är vaken (Lennernäs, 2002). Om individen avstår från 
både frukost och lunch uppfattar kroppen näringsbristen som ett direkt hot. ”En hungrig 
individ blir en rastlös individ” menar Lennernäs. Kroppen påverkas av dåliga kostvanor och 
följden blir att individen utvecklar tarmskador, orolig mage, näringsbrist och fetma. 
Följdsjukdomar som anorexi och bulimi uppstår. Kvinnor anses vara känsligare för störningar 
i matvanorna än män  (Byström, m.fl, 2002).  
 
En laboratoriestudie utförd av forskare vid Arbetslivsinstitutet i Umeå har visat att efter en 
måltid minskar sömnigheten oberoende av måltidens innehåll (Stenudd, Landström, Knutsson 
och Lennernäs, 2000). Effekten av kostintag studerades under 90 minuter. Redan efter en 
halvtimme hade effekten av vakenhet upphört.  Undersökningen kunde inte fastställa att kost 
med olika energiinnehåll inverkar på sömnigheten under 90 minuter efter måltiden. En tydlig 
skillnad visades däremot angående effekter på hungerkänslan. Hungerkänslan minskade efter 
måltiden, men högre energiinnehåll, gav mindre hungerkänsla. Både volym och 
energiinnehållet hade betydelse för individens mättnad. Studenterna upplevde en större 
hungerkänsla när de intog 100 kcal (energiinnehåll) kost utan vatten än samma energimängd 
tillsammans med 925 ml vatten. Undersökningen omfattade 10 friska försökspersoner och 
grundade sig på en laboratoriestudie. 
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Syfte 
 
Mitt syfte med examensarbetet var att undersöka elevernas kostvanor och öka deras förståelse 
för vad kostvanorna betyder för hälsan 
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Metod 
 
I min forskning använde jag mig av en kvalitativt inriktad forskningsmetod (Patel och 
Davidson, 1994). Jag ansåg att forskningsmetoden lämpar sig bäst för min undersökning för 
att ambitionen är att försöka förstå och analysera helheter. I min undersökning använde jag 
mig av ett hermeneutiskt synsätt där forskaren blir en del av samma verklighet som ska 
studeras. Enligt det hermeneutiska synsättet närmade sig forskaren forskningsobjektet utifrån 
sin egen förförståelse. Enligt den hermeneutiska forskaren blev kunskap, känslor, tankar och 
intryck som forskaren hade tidigare en tillgång då man ska tolka och förstå forsknings- 
objektet. Jag tyckte att det lämpade sig bra eftersom jag har arbetat i undersökningsklassen 
tidigare vilket gjorde att jag kände eleverna väl.  
 
Med en enkätundersökning gjorde jag först en kartläggning av elevernas kostvanor (se 
bilaga1). Jag gjorde även en enkätundersökning om elevernas förståelse för vad kostvanorna 
betyder för hälsan med hjälp av en sk Likert-skala (se bilaga 2). En Likert-skala består av ett 
antal påståenden som en person ska hålla med i eller ta avstånd ifrån med hjälp av en 
femgradig skala. (Patel och Davidson, 1994). Min Likert-skala består av 10 positiva påstående 
som eleverna kan instämma eller ta avstånd ifrån på en femgradig skala. Skalan är numrerad 
från ett till fem. Nummer ett betyder att eleven absolut inte håller med påståendet och 
nummer fem innebär att eleven håller fullständigt med påståendet. Med hjälp av enkäten ville 
jag undersöka om elevernas förståelse för kostvanorna hade ökat. Efter jag hade genomfört 
min undervisning delade jag ut enkäterna igen.  
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Undersökningsgrupp 
 
Min undersökningsklass består av 28 elever, 16 pojkar och 12 flickor, i årskurs 6 på 
Luossavaaraskolan i Kiruna 
 
 
Bortfall 
 
Fyra elever var borta i den första enkätundersökningen. En elev var borta i den andra 
enkätundersökningen. När eleverna svarade på enkäterna igen efter undervisningen var två 
elever borta. 
 
 
Material 
 
Jag har i min undersökning använt mig av enkäter till eleverna (bilaga1 och 2). Jag har arbetat 
med undervisningsmaterialet ”Lust for Life” under större delen av undervisning och jag har 
även använt film som undervisningsmaterial. Lust for Life är ett utbildningsmaterial om 
matens och livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet. Materialet har tre olika 
kapitel: energi, näring och matglädje. Mjölkfrämjandet har gett ut materialet som går att 
beställa på Mjölkfrämjandets hemsida: www.mjolkframjandet.se 
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Genomförande  
 
Innan jag började min undersökning studerade jag litteratur kring kost och skolelevers 
kostvanor. Undervisnigen genomfördes under sju veckor med i genomsnitt två arbetspass    
(ca 60 minuter per pass) per vecka. Sista veckan hade eleverna ett arbetspass i klassrummet 
och två arbetspass i hemkunskapssalen.  
 
Fas 1:  
Eftersom jag känner eleverna sedan tidigare så började jag första veckan med att introducera 
arbetet. Eleverna fick besvara den första enkäten för att jag skulle kunna bilda mig en 
uppfattning om elevernas kostvanor. För att eleverna inte skulle missförstå enkäterna så 
började jag med en genomgång av varje enkät innan jag delade ut enkäterna och jag 
förklarade även att på vissa frågor i den första kunde de välja fler än ett svarsalternativ. Alla 
enkäter fick eleverna besvara anonymt i klassrummet. Varje elev svarade enskilt på enkäterna. 
I denna fas fick elever även svarade på den andra enkäten. 
 
Med hjälp av en tankekarta presenterade jag arbetsområdena för eleverna vilket även gav dem 
en överblick över det kommande arbetet. Jag visste att eleverna hade en viss förförståelse av 
matspjälkningssystemet eftersom de hade arbetat med människokroppen tidigare. Min tanke 
med arbetsområdet var att eleverna först skulle en helhetsbild och efter detta gå vidare in på 
detaljer som t ex näringsläran. Målet med arbetsområdet var b la att stimulera intresse för mat 
och att eleverna skulle kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken 
 
 Rubrikerna för arbetsområdena var: 
? Matspjälkningssystemet 
? Kostcirkeln 
? Tallriksmodellen 
? Näringslära 
? Blindtest 
? Frukost 
 
Fas 2: 
Under denna period arbetade eleverna i snitt två arbetspass i veckan under en period av sex 
veckor. En vecka (vecka 44) hade eleverna höstlov. Vi arbetade med de olika arbetsområdena 
Jag avslutade denna fas med att göra en frukost med eleverna. Sista arbetspasset fick eleverna 
besvara enkäterna igen och utvärdera hela arbetet. Även denna gång hade jag en kort 
genomgång av enkäterna, för att undvika missförstånd.  
 
Fas 3:  
Denna fas sammanställde jag min undersökning och drog slutsatser som jag presenterar under 
rubriken Resultat. 
 
 
Tidsplan 
 
Min tidsplan sträcker sig från januari 2003 till december 2003. 
 
Januari – Litteratursökning, formulering, och inlämning av PM. 
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April/maj – Litteratursökning, Arbete med syfte, bakgrund och metod 
 
Juni – Inlämning av syfte, bakgrund och metod till handledare 
 
September/ Oktober- Genomförandet av undersökningen i klassen. Under sju veckors praktik 
varav en lovvecka har jag undervisat eleverna i snitt två arbetspass i veckan. 
November/December – sammanställning av rapporten 
 
Mars - slutseminarium 
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Resultat 
 
Jag grundar resultatet på enkätsvaren. 
 
Enkätundersökningarna 
 
Enkät 1 
Undersökning av elevernas kostvanor 
24 elever, 4 bortfall 
Vissa frågor i enkäten kan eleverna välja fler än ett alternativ. 
 
? Fråga 1 
Hur ofta äter du frukost? 
21 elever svarade att de äter frukost varje dag. 
  3 elever svarade att de äter frukost fem till tre dagar i veckan. 
 
? Fråga 2 
Vad äter du till frukost? 
10 elever svarade att de äter Te/choklad och smörgås. 
  5 elever svarade att de äter Fil/yoghurt och flingor/musli. 
  9 elever svarade eget alternativ. 
 
? Fråga 3 
Så här lång tid får frukosten ta: 
15 elever svarade att frukosten får ta 10-20 minuter varje morgon. 
  9 elever svarade att frukosten får ta under 10 minuter varje morgon. 
 
? Fråga 4 
Hur ofta äter du frukt i skolan? 
7 elever svarade att de äter frukt varje dag. 
5 elever svarade att de äter frukt tre till fyra dagar i veckan. 
1 elev svarade att han/hon äter frukt två till tre dagar i veckan. 
3 elever svarade att de äter frukt en till två dagar i veckan. 
8 elever svarade att de aldrig äter frukt i skolan. 
 
? Fråga 5 
Äter du skollunch varje dag? 
20 elever svarade att de äter skollunch varje dag. 
  2 elever svarade att de äter skollunch tre till fyra dagar i veckan. 
  2 elever svarade att de äter skollunch två till tre dagar. 
 
? Fråga 6 
Hur ofta äter du huvudrätten till lunch? 
15 elever svarade att de äter huvudrätten varje dag. 
  9 elever svarade att de äter huvudrätten två till fyra dagar i veckan. 
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? Fråga 7 
Vad kompletterar du huvudrätten med? 
14 elever kompletterade huvudrätten med grönsaker. 
  8 elever svarade att de äter bröd till huvudrätten 
17 elever väljer dryck till huvudrätten. 
  1 elev tar enbart huvudrätten. 
 
? Fråga 8 
Hur mycket äter du till lunch? 
5 elever svarade att de äter mindre än 1/4 av tallriken. 
8 elever svarade att de äter 1/4 av tallriken. 
8 elever svarade att de äter 2/4 av tallriken. 
3 elever svarade att de äter 3/4 av tallriken. 
 
? Fråga 9 
Blir du mätt av skollunchen? 
19 elever svarade att de blir mätt ibland av skollunchen. 
  2 elever svarade att de inte blir mätta av skollunchen. 
  3 elever svarade att de blir mätt av skollunchen. 
 
? Fråga 10 
Äter du middag varje dag? 
20 elever svarade att de äter middag varje dag. 
  3 elever svarade att de inte äter middag varje dag. 
  1 elever svarade att hon/han äter middag ibland. 
 
? Fråga 11 
Vad brukar du äta till middag? 
20 elever svarade att de äter huvudrätt till middag. 
  8 elever svarade att de äter grönsaker. 
  6 elever svarade att de äter bröd. 
15 elever svarade att de väljer dryck till middagen. 
 
? Fråga 12 
Hur mycket äter du till middag? 
  3 elever svarade att de äter ¼ av tallriken. 
10 elever svarade att de äter2/4 av tallriken. 
  8 elever svarade att de äter 3/4 av tallriken. 
  3 elever svarade att de äter en full tallrik. 
 
? Fråga 13 
Äter du mellanmål? 
  5 elever svarade att de inte äter mellanmål. 
  6 elever svarade att de äter mellanmål. 
13 elever svarade att de äter mellanmål ibland. 
 
? Fråga 14 
Äter du kvällsfika? 
18 elever svarade att de äter kvällsfika. 
  6 elever svarade att de äter kvällsfika ibland. 
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? Fråga 15 
Hur ofta äter du godis, chips, popcorn eller ostbågar? 
 3 elever svarade att de äter tre till fem dagar i veckan. 
 9 elever svarade att de äter en till tre dagar i veckan. 
11 elever svarade att de äter en dag i veckan. 
  1 elev svarade att hon/han aldrig äter godis, chips, popcorn eller ostbågar. 
 
? Fråga 16 
Hur ofta dricker du läsk? 
  4 elever svarade att de dricker läsk tre till fem dagar i veckan. 
  9 elever svarade att de dricker läsk en till tre dagar i veckan. 
10 elever svarade att de dricker läsk en dag i veckan. 
  1 elev svarade att hon/han aldrig dricker läsk. 
 
? Fråga 17 
Tycker du att du äter en bra kost? 
21 elever svarade att de äter en bra kost. 
  3 elever svarade att de inte äter en bra kost. 
 
? Fråga 18 
Känner du till kostcirkeln? 
  6 elever svarade att de känner till kostcirkeln. 
18 elever svarade att de inte känner till kostcirkel. 
 
? Fråga 19 
Känner du till tallriksmodellen? 
13 elever svarade at de känner till tallriksmodellen. 
11 elever svarade att de inte känner till tallriksmodellen. 
 
? Fråga 20 
Brukar du känna dig trött under skoldagen? 
23 elever svarade att de brukar känna sig trött under skoldagen. 
  1 elev svarade att hon/han inte känner sig trött under skoldagen. 
 
? Fråga 21 
Om du känner dig trött, vilken tidpunkt brukar du känna dig trött? 
13 elever svarade att de känner sig trött mellan kl 8.00 till 10.00. 
  4 elever svarade att de känner sig trött mellan  kl 10.00 till 12.00. 
  6 elever svarade att de känner sig trött mellan kl 12.00 till 15.00. 
  1 elev svarade att hon/han inte känner sig trött under skoldagen. 
 
Enkäten visade att nästan alla elever äter frukost varje dag men däremot svarade fyra elever 
att de inte äter skollunch varje dag. Många elever avstår från att äta huvudrätten i skolan varje 
dag. Vid en jämförelse av hur mycket eleverna äter av skollunchen och av middagen hemma 
visade resultatet att eleverna äter mer vid middagen. Ungefär hälften av gruppen äter både 
godis och dricker läsk mer än en gång i veckan men däremot tycker i stort sett alla elever att 
de äter en bra kost. Större delen av gruppen känner inte till kostcirkeln och närmare hälften 
känner inte till tallriksmodellen. Men däremot svarade i stort sett hela gruppen att de kände 
sig trött under skoldagen. 
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Enkät 2 
Undersökning av attityderna till kostvanornas betydelse för hälsan  
27 elever, 1 bortfall. 
Första raden i tabellen visar den femgradiga skalan. 
Den andra raden i tabellen visar hur många elever som har valt siffran. 
 
? Påstående 1 
Jag tror att en ordentlig frukost är en bra start på morgonen. 
1 2 3 4 5 
1 1 0 4 21 
Håller absolut                                                                                         Håller fullständigt 
inte med                 med  

                

? Påstående 2 
Jag anser att jag behöver äta frukost varje dag. 
1 2 3 4 5 
0 0 3 7 17 
Håller absolut                                                                                         Håller fullständigt 
inte med                  med 

               

 
? Påstående 3 
Jag tror att fruktstunden i skolan behövs. 
1 2 3 4 5 
5 3 4 5 10 
Håller absolut                                                                                         Håller fullständigt  
inte med                 med  

                

 
? Påstående 4 
Jag tror att skollunchen gör så att jag klarar av eftermiddagens arbetet bättre. 
1 2 3 4 5 
1 3 4 4 15 
Håller absolut                 Håller fullständigt             
inte med                                                                                                  med 

              

 
? Påstående 5 
Jag känner mig trygg i matsalen under skollunchen. 
1 2 3 4 5 
1 0 2 1 23 
Håller absolut                                                                                         Håller fullständigt 
inte med                  med 

                

 
 
? Påstående 6 
Jag tar ofta mer mat, smörgås eller mjölk. 
1 2 3 4 5 
3 3 9 7 5 
Håller absolut                                                                                         Håller fullständigt 
inte med                  med 
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? Påstående 7 
Jag tror att bra kostvanor påverkar min hälsa positivt. 
1 2 3 4 5 
4 0 2 6 15 
Håller absolut                                                                                         Håller fullständigt 
inte med                  med 

              

 
? Påstående 8 
Jag anser att vår matsal är en trevlig miljö att äta i. 
1 2 3 4 5 
3 2 4 13 5 
Håller absolut                                                                                          Håller fullständigt  
inte med                  med 

             

 
? Påstående 9 
Det är viktigt att jag får kunskaper om goda kostvanor. 
1 2 3 4 5 
3 1 5 11 7 
Håller absolut                                                                                         Håller fullständigt 
inte med                 med  

                

 
? Påstående 10 
För mig är det viktigt att äta middag varje dag. 
1 2 3 4 5 
1 1 3 5 17 
Håller absolut                                                                                         Håller fullständigt 
inte med                  med 

                

 
Enkäten visar att i stort sett alla elever anser att en ordentlig frukost är en viktig start på 
morgonen. Vidare visar enkäten att större delen av gruppen är positivt inställd till varje 
påstående men däremot på påstående 6 så är elevernas åsikter mer spridda. Nästan alla elever 
anser att både skollunchen och middagen är viktig varje dag. Vidare visar enkäten att 21 
elever anser att goda kostvanor påverkar hälsan positivt medan 4 elever inte håller med 
påståendet. 
 
 
 
Enkätundersökningarna efter undervisningen 
 
Enkät 1 
Undersökning av elevernas kostvanor 
26 elever, bortfall 2. 
En elev har inte besvarat hela enkäten, en elev svarade ej på fråga 8, 1 elev svarade ej på fråga 
20 men svarade på frågorna 19 och 21, en elev skrev eget svarsalternativ på fråga 17 och en 
elev skrev eget svarsalternativ på fråga 20. 
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? Fråga 1 

Hur ofta äter du frukost? 
19 elever svarade att de äter frukost varje dag. 
  5 elever svarade att de äter frukost fem till sju dagar i veckan. 
  2 elev svarade att han/hon äter frukost tre till fem dagar i veckan. 
 
? Fråga 2 

Vad äter du till frukost? 
11 elever svarade att de äter te/choklad och smörgås till frukost. 
  4 elever svarade äter fil/yoghurt och flingor/musli till frukost. 
11 elever svarade eget alternativ. 
 
? Fråga 3 

Så här lång tid fåt frukosten ta: 
  3 elever svarade att frukosten tar 30 minuter. 
10 elever svarade att frukosten tar 10 –20 minuter varje dag. 
13 elever svarade att frukosten tar under 10 minuter. 
 
? Fråga 4 

Hur ofta äter du frukt i skolan? 
4 elever svarade att de äter frukt varje dag i skolan. 
6 elever svarade att de äter frukt tre till fem dagar i veckan. 
3 elever svarade att de äter frukt två till tre dagar i veckan. 
4 elever svarade att de äter frukt en till två dagar i veckan. 
9 elever svarade att de inte alls äter frukt i skolan. 

 
? Fråga 5 

Äter du skollunch varje dag? 
17 elever svarade att de äter skollunch varje dag. 
  7 elever svarade att de äter skollunch tre till fyra dagar i veckan. 
  2 elever svarade att han/hon äter skollunch två till tre dagar i veckan. 

 
? Fråga 6 

Hur ofta äter du huvudrätten till lunch? 
14 svarade att de äter huvudrätten varje dag i skolan. 
11 elever svarade att de äter huvudrätten två till fyra dagar i veckan. 
1 elev svarade att de äter en till två dagar i veckan. 

 
? Fråga 7 

Vad kompletterar du huvudrätten med? 
10 elever svarade att de kompletterar huvudrätten med grönsaker. 
  7 elever svarade att de kompletterar huvudrätten med bröd. 
18 elever svarade att de kompletterar huvudrätten med dryck. 
 
? Fråga 8 

Hur mycket äter du till lunch? 
7 elever svarade att de äter mindre än en 1/4 av maten på tallriken. 
5 elever svarade att de äter 1/4 av maten på tallriken. 
8 elever svarade att de äter 2/4 av maten på tallriken. 
4 elever svarade att de äter 3/4 av maten på tallriken. 
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? Fråga 9 

Blir du mätt av skollunchen? 
  3 elever svarade att de inte blir mätt av skollunchen. 
  6 elever svarade att de blir mätt av skollunchen. 
16 elever svarade att de blir mätt ibland. 

  
? Fråga 10  

Äter du middag varje dag? 
20 elever svarade att de äter middag varje dag. 
  2 elev svarade att han/hon inte äter middag varje dag. 
  3 elever svarade att de äter middag ibland. 

 
? Fråga 11 

Vad brukar du äta till middag? 
22 elever svarade att de äter av huvudrätten till middag. 
  5 elever svarade att de äter av grönsaker till middag. 
  2 elever svarade att de äter bröd till middag. 
12 elever svarade att de väljer dryck till middag. 
 
? Fråga 12 

Hur mycket äter du till middag? 
3 elever svarade att de äter mindre än 1/4 till middag. 
3 elever svarade att de äter 1/4 till middag. 
6 elever svarade att de äter 2/4 till middag. 
9 elever svarade att de äter 3/4 till middag. 
4 elever svarade att de äter 4/4 till middag. 
 
? Fråga 13  

Äter du mellanmål? 
  6 elever svarade att de inte äter mellanmål. 
  5 elever svarade att de äter mellanmål. 
15 elever svarade att de äter mellanmål ibland. 

 
? Fråga 14  

Äter du kvällsfika? 
  3 elever svarade att de inte äter kvällsfika. 
16 elever svarade att de äter kvällsfika. 
6 elever svarade att de äter kvällsfika ibland. 
 
? Fråga 15 

Hur ofta äter du godis, chips, popcorn eller ostbågar? 
  3 elever svarade att de äter godis mm tre till fem dagar i veckan. 
  9 elever svarade att de äter godis mm en till tre dagar i veckan. 
11 elever svarade att de äter godis mm en gång i veckan. 
  1 elev äter aldrig godis mm. 
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? Fråga 16 

Hur ofta dricker du läsk? 
1 elev svarade att han/hon dricker läsk varje dag . 
4 elever dricker läsk tre till fem dagar i veckan. 
9 elever svarade att de dricker läsk en till tre dagar i veckan. 
9 elever svarade att de dricker läsk en dag i veckan. 
2 elever dricker aldrig läsk. 

 
? Fråga 17 

Tycker du att du äter en bra kost? 
18 elever svarade att de äter en bra kost. 
6 elever svarade att de inte äter en bra kost. 

 
? Fråga 18 

Känner du till kostcirkeln? 
22 elever svarade att de känner till kostcirkeln. 
  3 elever svarade att de inte känner till kostcirkeln. 

 
? Fråga 19 

Känner du till kostcirkeln? 
22 elever svarade att de känner till tallriksmodellen. 
  3 elever svarade att de inte känner till tallriksmodellen. 

 
? Fråga 20 

Brukar du känna dig trött under skoldagen? 
23 elever svarade att de känner sig trött under skoldagen. 
  1 elev svarade att han/hon inte känner sig trött under skoldagen. 

 
? Fråga 21 

Om du känner dig trött, vilken tidpunkt brukar du känna dig trött? 
18 elever svarade att de känner sig trött mellan kl 8.00 till 10.00. 
  1 elev svarade att han/hon känner sig trött mellan kl 10.00 till 12.00. 
  3 elever svarade att de känner sig trött mellan 12.00 till 15.00. 
  1 elev svarade att han/hon inte känner sig trött under skoldagen. 

 
Enligt enkäten anser större delen av eleverna att de äter en bra kost. Alla elever förutom en 
svarade att de är trötta under skoldagen. Större delen av elevgruppen känner nu till både 
kostcirkeln och tallriksmodellen. Vidare visar enkäten att elever fortfarande äter mer till 
middag än till lunch. 4 elever svarade att de äter en full tallrik till middag men däremot äter 
ingen en full tallrik till lunch.  
 
 
 
Enkät 2 
Undersökning av elevernas förståelse för vad kostvanorna betyder för hälsan. 
26 elever, 2 bortfall 
En elev svarade likadant på varje påstående. 
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Påstående1 
Jag tror att en ordentlig frukost är en bra start på morgonen. 
1 2 3 4 5 
1 1 3 3 18 
Håller absolut inte med                                                                      Håller med fullkomligt  
 
 

Påstående 2 
Jag anser att jag behöver äta frukt varje dag. 
1 2 3 4 5 
2 1 2 4 17 
Håller absolut inte med                                                                      Håller med fullkomligt  
 

 
Påstående 3 
Jag tror att fruktstunden i skolan behövs. 
1 2 3 4 5 
6 4 6 5 5 
Håller absolut inte med                                                                      Håller med fullkomligt  
 
 

Påstående 4 
Jag tror att skollunchen gör så att jag klarar av eftermiddagens arbete bättre. 
1 2 3 4 5 
3 2 5 8 8 
Håller absolut inte med                                                                      Håller med fullkomligt  

 
 
Påstående 5 
Jag känner mig trygg i matsalen under skollunchen. 
1 2 3 4 5 
1 1 2 3 19 
Håller absolut inte med                                                                      Håller med fullkomligt  
 
 

Påstående 6 
Jag tar ofta mer mat, smörgås eller mjölk. 
1 2 3 4 5 
2 6 7 9 2 
Håller absolut inte med                                                                      Håller med fullkomligt  
 

Påstående 7 
Jag tror att bra kostvanor påverkar min hälsa positivt. 
1 2 3 4 5 
2 1 2 4 17 
Håller absolut inte med                                                                      Håller med fullkomligt  
 
 

Påstående 8 
Jag anser att vår matsal är en trevlig miljö att äta i. 
1 2 3 4 5 
3 4 4 12 3 
Håller absolut inte med                                                                      Håller med fullkomligt  
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Påstående 9 
Det är viktigt att jag får kunskaper om goda kostvanor. 
1 2 3 4 5 
3 2 6 8 7 
Håller absolut inte med                                                                      Håller med fullkomligt  
 
 
 
 

Påstående 10 
För mig är det viktigt att äta middag varje dag. 
1 2 3 4 5 
2 1 4 7 12 
Håller absolut inte med                                                                      Håller med fullkomligt  
 
 
 

Av enkäten kan jag se att eleverna fortfarande anser att det är viktigt att äta en ordentligt 
frukost varje dag. Däremot skiljer sig elevernas attityder till fruktstunden i skolan från den 
enkäten. Hela elevgruppen är nästan jämfördelad över hela skalan. 
 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att nästan alla elever äter frukost varje dag. Eleverna äter 
större portioner till middagen i förhållande till skollunchen. Ungefär hälften av elevgruppen 
äter godis mm och dricker läsk mer än en gång per vecka. Däremot tar mindre än hälften med 
sig frukt till skolan. Här skiljer sig elevernas attityder till frukt i skolan och elevernas svar är  
mer spridda över Likert-skalan. Vidare visar resultatet att de flesta eleverna kvällsfikar och de 
tycker även att de äter en bra kost. Elevernas kunskaper i både kostcirkeln och tallriks- 
modellen ökade  efter undervisningen vilket visar att utvecklingsarbetet har i viss mån väckt 
en tanke hos eleverna för vilken betydelse goda kostvanor har för hälsan. Resultatet visar 
tydligt att det är svårt att mäta kunskaper och ännu svårare att mäta förståelse eftersom t ex 
antalet elever som äter frukost på morgonen minskade efter undervisningen. 
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Resultatdiskussion 
 
 
Det är svårt att komma fram till vilka faktorer som påverkat mitt resultat i undersökningen. 
Trots detta tycker jag att reliabiliteten är acceptabel i min undersökning för att jag har  
använt mig av enkäter. Undersökningen pågick i sju veckor varav en vecka hade eleverna lov. 
Jag tycker att tidsperioden var begränsad och eleverna fick svara på andra 
enkätundersökningar som gjordes av bl a skolsköterskan och andra elever från andra skolor i 
kommunen. Detta kan ha påverkat resultatet i mina enkätundersökningar eftersom jag 
upplevde att de började tröttna på enkätundersökningar. En elev hade också ringat in samma 
svarsalternativ på alla påstående på min andra enkät. Det är också svårt att veta om eleverna 
har tolka enkätfrågorna som jag hade tänkt mig exempelvis de frågor som hade fler än ett 
svarsalternativ. Trots genomgången av enkäterna innan jag delade kan eleverna ha misstolkat 
frågorna. Jag anser också att tidpunkten då jag delade ut enkäterna har en viss påverkan. 
Eleverna besvarade enkäterna under förmiddagen och jag valde att dela ut enkäterna på två 
olika dagar. Efter min undervisning fick eleverna besvara enkäterna efter lunch och eleverna 
fick besvara båda enkäterna under en lektion. När jag observerade eleverna under denna 
lektion blev många elever klara med enkäterna efter bara några minuter och det kan kanske 
innebära att eleverna inte lika motiverade som första gången de besvarade enkäterna.. 
 
Jag grundar mitt resultat på enkätundersökningarna men det kan både vara för- och nackdelar 
med anonyma enkäter. Jag tycker att det är en fördel att enkäterna besvarades anonymt för att 
eleverna inte kunde påverka varandras svar. Men nackdelen kan vara att det blir svårare att 
mäta resultatet eftersom jag inte vet vad varje elev har svarat. Några elever hade svarat att de 
inte äter skollunch varje dag trots att alla elever i klassen måste gå till matsalen varje dag. Det 
hade varit intressant att intervjua dessa elever och komma fram till varför de anser att de inte 
äter skollunch varje dag.  
 
Enkäterna hade också kunnat breddas med öppna frågor men det är svårt att formulera 
frågorna. En av anledningarna till att jag avstod från öppna frågor är att jag många gånger 
upplevde att eleverna svarade som de trodde att jag förväntade att de skulle svara. Jag hade 
även avsatt gott om tid för eleverna att svara på enkäterna trots detta  upplevde jag att många 
var stressade och inte kunde koncentrera sig.  
 
Syftet i mitt arbete är svårt att mäta men jag tror att reliabiliteten hade ökat om jag hade gjort 
interjuver med enskilda elever i början och i slutet av undersökningen. Men hjälp av 
interjuverna hade jag kunnat göra jämförelser och se eventuella förändringar mellan de olika 
tillfällena.  
 
Under mina enkätundersökningar var sammanlagt fem olika elever borta. Jag vet inte om 
detta har någon nämnvärd påverkan på undersökning eftersom eleverna svarade anonymt på 
enkäterna. På fråga 1 (enkät 1) så svarade 21 elever att de åt frukost varje dag men efter 
undervisningen åt bara 18 elever frukost varje dag. Även på fråga 9 (enkät1) sjönk antalet 
med fyra elever som ansåg att de blev mätta av skollunchen ibland. Jag anser att resultatet 
visar att det är svårt att påverka och mäta förståelse inom detta ämne. Jag tror också att många 
andra faktorer spelar in som t ex elevernas koncentration just för tillfället. Jag har däremot 
kunnat dra slutsatsen att elevernas kunskaper om kostcirkeln och tallriksmodellen har ökat 
eftersom enkätundersökningen visade att antalet elever som kände till dessa ökade efter 
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undervisningen. Av mina iakttagelser har jag kommit fram till att klassen visar ett ökat 
intresse för att arbeta praktiskt med kost i fortsättningen. Jag har även kommit fram till 
slutsatsen att jag i viss mån väckt en tanke hos eleverna om vad god kost är.  
 
Genom att jag har studerat elever under skoldagar så har jag kommit fram till att klassrums- 
klimatet kan variera under skolveckorna. Jag märkte att elever ibland var avvaktande och inte 
ville svara på frågor i helklass. De var måna att svara som de trodde att jag förväntade mig 
och framförallt ville de svara rätt. Vissa elever var osäkra när de svarade i helklass men jag 
märkte att jag fick helt andra svar när de gjorde t ex den skriftliga utvärderingen. Det var 
också en stor skillnad på arbetspassen i hel- och halvklass. Eleverna var mer aktiva och 
positiva i mindre grupp. 
 
 
Egna reflektioner 
 
Jag anser att jag har med hjälp av min undervisning väckt en tanke hos eleverna för hur goda 
kostvanor påverkar hälsan. Däremot vad gäller både kostcirkeln och tallriksmodellen kan jag 
se en tydlig kunskapsökning efter undervisningen. Efter undervisningen sjönk antalet elever i 
de flesta påståendena på Likert-skalan. Vad detta kan beror vet jag inte men en orsak kan 
kanske var att eleverna var okoncentrerade. 
 
För att förbättra elevernas attityd till sundare kostvanor så krävs det att undervisningen sker 
under en längre tid och då gärna med mer praktiska övningar. Jag tror att arbetet för sundare 
kostvanor inte når ett slutmål utan man måste fortsätta att kontinuerligt arbeta med 
kostvanornas betydelse för hälsan. En början är att vi vuxna i skolan och hemma föregår med 
gott exempel. Enligt Socialstyrelsen(1990) kan felaktigt kost påverka barnen så att risken för 
b la hjärtsjukdomar ökar i vuxenålder.  
 
Elevernas förståelse för goda kostvanor har inte ökat nämnvärt vilket kan beror på att de redan 
anser att de äter en bra kost. De flesta elever äter frukost innan de går till skolan men många 
klagade ofta att de hade både ont i huvudet och kände sig trött. Frukostens innehåll kan vara 
en orsak till att de känner sig både trötta och hungriga. Eleverna tycker att de äter frukost men 
de reflekterar inte över vad de äter till frukost. De flesta äter smörgås och dryck till frukost 
men vissa elever svarade att de äter t ex panpizza och nudlar till frukost. Ekbom, Bolin, 
Bruce, Hamraeus och Öberg (1992) skriver att kroppen är i behov av energi efter nattens 
sömn. Den energi och näring som frukosten ska ge ska räcka i flera timmar fram till lunch. 
Om frukosten innehåller mycket socker så höjs blodsockret snabbt men samtidigt ökar 
frisättningen av insulin och följderna kan bli att personen får t ex huvudvärk och  bli 
illamående.  
 
Trots att eleverna äter skollunch sent varje dag så har eleverna bristfälliga skollunchvanor 
enligt resultatet. Eleverna äter små portioner och enligt mina iakttagelser så dricker eleverna 
dåligt under skoldagen. Många elever äter inte av huvudrätten varje dag och väljer att inte 
komplettera huvudrätten med grönsaker, bröd och dryck. Även Becker (2000) poängterar att 
de flesta eleverna äter av skolmaten men portionerna är ofta små. Vidare menar han att elever 
som slarvar med maten trivs sämre i skolan och presterar sämre under skoldagen. Han menar 
även att det finns en oroväckande trend som visar att ungdomar som slavar med kosten även 
kan ha andra ohälsosamma vanor som droganvändning.  
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Fortsatt forskning 
 
Jag anser att det är viktigt att visa eleverna hur bra matvanor och en sund livsstil påverkar 
hälsan och prestationsförmåga. Jag tror att det är en fördel att göra en studie som är mer 
omfattade och som även sträcker sig över olika årskurser. Det skulle vara intressant att studera 
om eleverna får ökade kunskaper för en sundare livsstil om det är ett återkommande tema i   
t ex årskurs 4 till årskurs 6 och även då arbeta med området i olika ämnen som idrott, 
matematik, hemkunskap och biologi o sv. Det vore också intressant att studera hur man når 
förståelse hos eleverna för att jag anser att det är ett stort begrepp och framför allt undersöka 
hur eleverna ser på begrepp som förståelse och kunskaper. 
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                                                                                                                             Bilaga 1 (1:3) 
 
 
Enkätundersökning om kostvanor 
 

1. Hur ofta äter du frukost? 
a) Alla dagar i veckan. 
b) Fem till sju dagar i veckan. 
c) Tre-fem dagar i veckan. 
d) En till tre dagar i veckan. 
e) Aldrig. 
 

 
2. Vad äter du till frukost? 

a) Te/choklad och smörgås. 
b) Fil/yoghurt och flingor/musli. 
c) Ingenting. 
d) Eget alternativ__________________________________________________ 

 
 

3. Så här lång tid får frukosten ta: 
a) 30 minuter varje morgon. 
b) 10-20 minuter varje morgon. 
c) under 10 minuter varje morgon. 
d) Ingen tid alls. 
 

4. Hur ofta äter du frukt i skolan? 
a) Alla dagar i veckan. 
b)  Tre till fyra dagar i veckan. 
c) Två till tre dagar i veckan. 
d) En till två dagar i veckan. 
e) Aldrig. 
 

5. Äter du skollunch varje dag? 
a) Alla dagar i veckan. 
b) Tre till fyra dagar i veckan 
c) Två till tre dagar i veckan. 
d) En till två dagar i veckan. 
 

6. Hur ofta äter du huvudrätten till lunch? 
a) Varje dag. 
b) Två till fyra dagar i veckan. 
c) En till två dagar i veckan. 
d) Aldrig. 
 

7. Vad kompletterar du huvudrätten med? 
a) Grönsaker. 
b) Bröd. 
c) Dryck. 
d) Ingenting.  
 
 

 



   
8. Hur mycket äter du till lunch? 

a) Mindre än en 1/4 av maten på tallriken. 
b) 1/4 av maten på tallriken. 
c) 2/4 av maten på tallriken. 
d) 3/4 av maten på tallriken. 
e) En full tallrik. 
 

9. Blir du mätt av skollunchen? 
a) Nej. 
b) Ja. 
c) Ibland. 
 

10. Äter du middag varje dag? 
a) Ja.  
b) Nej. 
c) Ibland. 

 
11. Vad brukar du äta av middagen varje dag? 

a) Huvudrätt. 
b) Grönsaker. 
c) Bröd. 
d) Dryck. 

 
12. Hur mycket äter du till middag? 

a) Mindre än en 1/4 av maten på tallriken. 
b) 1/4 av maten på tallriken. 
c) 2/4 av maten på tallriken. 
d) 3/4 av maten på tallriken. 
e) En full tallrik. 
 

13. Äter du mellanmål? 
a) Nej. 
b) Ja. 
c) Ibland. 
 

14. Äter du kvällsfika? 
a) Nej. 
b) Ja. 
c) Ibland. 
 

15. Hur ofta äter du godis, chips, popcorn eller ostbågar? 
a) Alla dagar i veckan. 
b) Tre till fem dagar i veckan. 
c) En till tre dagar i veckan. 
d) En dag i veckan. 
e) Aldrig. 

 
 
 
 
 
  



   
16. Hur ofta dricker du läsk? 

a) Alla dagar i veckan. 
b) Tre till fem dagar i veckan. 
c) En till tre dagar i veckan. 
d) En dag i veckan. 
e) Aldrig. 
 

17. Tycker du att du äter en bra kost? 
a) Ja. 
b) Nej 
 

18. Känner du till kostcirkeln? 
a) Ja. 
b) Nej. 

 
19. Känner du till tallriksmodellen? 

a) Ja. 
b) Nej. 
 

20. Brukar du känna dig trött under skoldagen? 
a) Ja. 
b) Nej. 

 
21. Om du känner dig trött vilken tidpunkt brukar du känna dig trött? 

a) Mellan kl 8.00 till 10.00. 
b) Mellan 10.00 till 12.00. 
c) Mellan 12.00 till 15.00. 
d) Inte alls. 

 

 



   
                                                                                                                                    Bilaga 2(1:2) 
 
 

Kostvanor 
 

1. Jag tror att en ordentlig frukost är en bra start på morgonen. 
 
Håller absolut inte med                    Håller med fullkomligt 

        1                2                3                  4                     5 
 
 
 
2. Jag anser att jag behöver äta frukost varje dag. 

 
Håller absolut inte med                    Håller med fullkomligt 

 1                  2               3                  4                      5 
 
 

3. Jag tror att  fruktstunden i skolan behövs. 
 
 
        1                2                3                  4                      5 
 
 
4. Jag tror att skollunchen gör så att jag klarar av eftermiddagens arbete         

bättre. 
 
Håller absolut inte med                    Håller med fullkomligt 
      1                2                3                  4                      5 
 
 
5. Jag känner mig trygg i matsalen under skollunchen. 
 
Håller absolut inte med                    Håller med fullkomligt 

1                  2               3                  4                      5 
 
 

6. Jag tar ofta mer mat, smörgås eller mjölk. 
 
Håller absolut inte med                    Håller med fullkomligt 

1                  2               3                  4                      5 
 

 
 
 
 

 

 



   
7. Jag tror att bra kostvanor påverkar mig påverkar min hälsa 

positivt. 
 
Håller absolut inte med                    Håller med fullkomligt 

1                  2               3                  4                      5 
 
 

8. Jag anser att vår matsal är en trevlig miljö att äta i.  
 
Håller absolut inte med                    Håller med fullkomligt 

1                  2               3                  4                      5 
 
 

9. Det är viktigt att jag får kunskaper om goda kostvanor 
 
Håller absolut inte med                    Håller med fullkomligt 

1                  2               3                  4                      5 
 

 
10.  För mig är det viktigt att äta middag varje dag. 
 
Håller absolut inte med                    Håller med fullkomligt 

1                  2               3                  4                      5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
                                                                                                                            Bilaga 3 (1:2) 
 
 
Planering för arbetspass 
 
Undersökningsvecka 1 
Arbetspass 1 och 2 
 
Under det första arbetspasset introducerade jag mitt examensarbete och jag förklarade vad ett 
examensarbete innebär. Eleverna fick svara på enkät 1 där jag undersökte elevernas kostvanor 
och deras kunskaper om kost. Innan eleverna svarade på enkäten hade jag en genomgång av 
enkäten. Därefter ritade jag tillsammans med eleverna en tankekarta på tavlan av de 
kommande arbetsområdena. Jag har använt utbildningsmaterialet ”Lust for Life” där jag inte 
nämner någon annan källa. Eleverna fick även svara på enkät 2. 
 
Undersökningsvecka 2 
Arbetspass 3 och 4 
Matspjälkningssystemet och film 
Vi började arbetspasset med att läsa och diskutera om matspjälkningssystemet i biologiboken 
(Edqvist och Andrèasson).Därefter såg eleverna på filmen ” Från mun till mage”. Den var 14 
minuter och handlade om matsmältning och näringslära. Eleverna fick rita och beskriva en 
köttbulles väg genom kroppen. 
 
Undersökningsvecka 3 
Arbetspass 5 och 6 
Matcirkeln, blindtest och film 
Vi började med att diskutera matcirkeln och vad de 7 grupperna innehåller. Jag visar en OH-
bild av matcirkeln och eleverna får en egen matcirkel. Eleverna får lära sig att om de äter 
något från varje grupp så blir måltider välsammansatt. Eleverna får planera och rita sin egen 
måltid så att måltiden blir välsammansatt. Eleverna får sedan fundera över vad de har lärt sig 
under arbetspasset och berätta 3 saker som de har lärt sig. Resten av veckan arbetade eleverna 
i grupp. Grupparbetena gjorde eleverna i den grupp de sitter med. Eleverna var 4-5 i varje 
grupp. Eleverna gjorde först en diskussionsuppgift som handlade om olika måltider 
tillsammans och därefter genomförde de en blindtest. Blindtest innebar att jag delade ut 5 vita 
plastmuggar med olika innehåll. Varje elev fick sin egen smaksked. Eleverna fick testa och 
bestämma utseende och gissa hur förpackningarna ser ut. Jag hade långfil, matlagningsgrädde, 
två olika fruktyoghurt och standardmjölk i muggarna som jag numrerade. Eleverna redovisade 
sina resultat och vi diskuterade resultatet. Vi avslutade vecka med filmen ”Säg mu till livet” 
som är 11 minuter. 
 
Undersökningsvecka 4 
Höstlov 
 
Undersökningsvecka 5 
Arbetspass 6 och 7 
Tallriksmodellen och näringslära 
Eleverna fick ett arbetsblad där de fick rita och beskriva vad de hade ätit till middag. De 
gjorde även sin personliga matklocka där de fyllde i när på dygnet de äter och vilken typ av 
måltid. Vi diskuterade deras arbetsblad. Vi avslutade veckan med att eleverna fick anteckna 
från tavla om näringslära. 
 
 

 



   
Undersökningsvecka 6 
Arbetspass 8 och 9 
Näringslära, frukost och film 
Jag började lektion med att göra en kort sammanfattning om näringslära från förra veckan. Vi 
fortsatte med att eleverna antecknade från tavlan om näringslära. Därefter fick eleverna göra 
ett självtest om sin egen frukost. Svarsalternativen var numrerade och eleverna summerade 
själv sina svarspoäng. Vi diskuterade resultaten gemensamt. Veckan avslutades med filmen 
”Mjölk och mat i skolan” som är 18 minuter. 
 
Undersökningsvecka 7 
Arbetspass 10,11, 12 och 13 
Frukost  
 Den här veckan bakade vi bröd till frukosten som eleverna ska äta i skolan. Klassen var 
indelad i 2 grupper som äter frukost i skolan varsin morgon. Vi åt frukosten i 
hemkunskapslokalen. Eleverna dukade fram frukosten och efter de hade ätit så städade de 
undan. Jag avslutade med att delat ut enkäterna igen och därefter utvärderade eleverna 
arbetsområdet. 
 
 
 
 
 

 
 

 




