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Förord 
Vi vill rikta att stort tack till alla som gjort vårt examensarbete möjligt. Till att börja med så 
tackar vi alla berörda informanter för att ni avsatte tid och behöll tålamodet under våra långa 
intervjuer. Tack också till vår vetenskapliga handledare Inger Karlefors för att du gav tips och 
satte press på oss så att vi fick tänka till lite extra under arbetets gång. Ett tack även till Sandra 
Nordlund för att du hela tiden trott på vårt arbete och stöttat oss ända fram. 
 
Stort tack till våra familjer som tålmodigt och förstående stöttat och uppmuntrat oss under den 
stundvis mödosamma och tidskrävande process som detta arbete har inneburit. 
 
Slutligen så hoppas vi att vår framfart har väckt många tankar och funderingar kring just 
kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för eleven men också för alla människor. 
 
Robert Bergman och Irene Sandström 
Boden 2006-05-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Abstrakt 
Syftet med examensarbete var att belysa kosten och den fysiska aktivitetens betydelse för 
eleverna samt att beskriva vilka förutsättningar som en högstadieskola och en gymnasieskola 
skapar för elevernas kostvanor och fysisk aktivitet. En kvalitativ undersökning har legat till 
grund för våra resultat och då i form av intervjuer. Informanterna var åtta till antalet och vi 
såg dem som nyckelpersoner inom ovanstående områden på de respektive skolorna. Resultatet 
av undersökningen visade att det i dagsläget fanns ett litet samarbete mellan personalen och 
mellan ämnena, detta skulle med fördel kunna utökas för att skapa goda förutsättningar för att 
eleverna ska få goda kostvanor och utöva daglig fysisk aktivitet. Högstadieskolan skapade 
bättre förutsättningar i nuläget än gymnasieskolan för fysisk aktivitet.  Kostens utveckling såg 
likadan ut på båda skolorna och det visade sig att alternativen för att tillfredställa alla elevers 
näringsbehov var för få och att utbudet var otillräckligt. Skolrestaurangens verksamhet var 
skild från den pedagogiska verksamheten och dessa bör samordnas och få ökad 
uppmärksamhet på båda skolorna enligt undersökningen.  En inbjudande och avspänd miljö 
och fler vuxna som äter i skolmatsalarna, vilket var bristfälligt idag, är några av de faktorer 
som informanterna på båda skolorna efterlyste och var eniga om.  
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Inledning 
Goda kostvanor och fysisk aktivitet är en förutsättning för människans hälsa och utveckling. 
Sambandet mellan kost, fysisk aktivitet och inlärning är något att ta på allvar. Tydligast 
framträder detta samband under uppväxtåren och då grundläggs även vanor och beteenden 
som ofta blir bestående. I dagens samhälle växer en allt sämre hälsa fram bland barn och 
ungdomar som till stor del grundar sig på felaktiga kostvanor och fysisk inaktivitet. 
Människokroppen är anpassad till ett liv i rörelse och en viss typ av föda. De livsmedel som 
idag fyller våra kylskåp har inte funnits på vår meny särskilt länge sett ur ett evolutionärt 
perspektiv. Utvecklingen har under de senaste decennierna varit att den genomsnittliga 
fysiska aktiviteten i Sverige minskat samtidigt som den genomsnittliga kroppsvikten ökat. 
Orsaken till denna utveckling är att intaget av energi i form av livsmedel som innehåller 
mättade fetter och snabba kolhydrater är för stort i förhållande till energiförbrukningen.  
 
Som blivande pedagoger i idrott och hälsa så tycker vi att det är viktigt att skolan mobiliseras 
för att genomföra och uppfylla läroplanens mål för att komma åt problemet med en försämrad 
hälsa bland barn och ungdomar. Detta borde inte vara svårt att uppnå med tanke på att en bra 
kost och fysisk aktivitet ökar prestationsförmågan, förbättrar inlärningen och minskar 
sjukfrånvaron.  
 
Skolan är den arena som når alla barn och ungdomar och där tillbringar de en stor del av sin 
tid. Därför är det oerhört viktigt att skolan strävar efter att alla elever ska grundlägga goda 
kostvanor och utveckla ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet. Det ligger i vårt 
brinnande intresse och i plikten som pedagoger att verkligen lyfta fram kosten och den fysiska 
aktivitetens betydelse för eleven. Det är därför extra intressant för oss att beskriva vilka 
förutsättningar som högstadiet och gymnasiet skapar för elevernas kostvanor och för fysisk 
aktivitet. Vad görs och vilka är förutsättningarna för att utveckla skolmaten och få en 
pedagogisk helhet?  Vad är målsättning för fysisk aktivitet på skolorna? Vad erbjuds eleverna 
för möjligheter att under skoldagen utöva fysisk aktivitet och få sitt kostbehov tillfredställt? 
Vilka åtgärder vidtas för att stödja och kompensera de elever som ännu inte är fysiskt aktiva? 
I vår empiriska undersökning hoppas vi kunna finna svaren. Förhoppningsvis få många att 
verkligen börja fundera över bättre kost alternativ i skolan och ge eleverna möjlighet att 
bibehålla eller öka sin vardagliga dos av fysisk aktivitet. 
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1. Bakgrund  
I detta bakgrunds kapitel beskrivs kosten och den fysiska aktiviteten både ur ett historiskt och 
nutida perspektiv. Den tar också upp varför det är viktigt med goda kostvanor och daglig 
fysisk aktivitet. Skrivningarna i läroplanen och vad forskningen har kommit fram till har 
naturligtvis sin givna plats i detta bakgrunds kapitel. 
 
Läroplanerna tillsammans med skollagen styr verksamheten i skolan. Läroplanerna fastställs 
av regeringen och det finns en läroplan för varje skolform.1 I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står det att:  
 

skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har kunskaper 
om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 2 

 
I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) kan man läsa att: 
 

Det är skolans ansvar att varje elev som slutför utbildning på gymnasieskolans 
nationella och specialutformade program har kunskaper om förutsättningarna 
för en god hälsa.3 

 
Kunskaper om hälsa är således hela skolans ansvar och därmed så ligger det inte på något 
enskilt ämne eller lärare. En del i omsorgen om elevens hälsa är skollunchen och 
grundskolorna är enligt skollagen skyldiga att servera en kostnadsfri lunch till alla barn i 
grundskolan. Det finns inte enligt lagen några minimikrav på skollunchens innehåll, måltidens 
längd, tidpunkt eller matsalsmiljö. Skollagen uttrycker ingenting om skolmaten på 
gymnasieskolan. Skollagen är under revidering och Folkhälsoinstitutet tycker i sitt remissvar 
att den nya skollagen bör ge uttryck för att de måltider som serveras inom förskola, skola och 
gymnasie-skola ska vara i linje med de gällande nationella näringsrekommendationerna.4 
Utredningen om lärande för hållbar utveckling föreslår att skollagen ändras så att det framgår 
att verksamheten ska främja alla dimensioner av hållbar utveckling, det vill säga ett 
helhetstänkande kring miljö och hälsa, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa. Vidare står 
det i skollagen att skolhälsovårdens uppgift är att följa elevernas utveckling.  De ska bland 
annat förbättra deras fysiska hälsa och verka för bra levnadsvanor.5 

 
 
1.1 Kost 
Den dagliga kosten har mycket stor betydelse för människan, den påverkar livslusten och den 
fysiska och psykiska prestationsförmågan, man kan säga att kost och prestation går hand i 
hand.6 En balanserad kost är viktig för elevernas inlärning och därför så måste det rätta 
råmaterialet för friska kroppar finnas tillgängligt och det innebär mat som innehåller rätt sorts 
kolhydrater och fetter, samt protein. Det gäller att inte försvaga kroppens förmåga att skydda 
och återhämta sig själv genom att äta fel saker, framför allt inte socker och mättat fett.7 
Många av dagens hälsoproblem beror på att människan äter sådant som vi inte är anpassade 

                                                           
1 Lärarnas riksförbund. 2005. 
2 Ibid, sid.19 
3 Ibid, sid. 50 
4 www.fhi.se 
5 Ibid 
6 Annerstedt, C., Bo, K., Elbjorg, D., Elvestad, J., & Stromme, S. 2002.  
7 Hannaford, C. 1995.  

http://www.fhi.se
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till och skulle kunna minskas med förändrade kostvanor.8 Modern forskning visar att det är 
mycket stor skillnad mellan olika livsmedel och hur de påverkar kroppen.9 
 
1.1.1 Kostens historia 
De äldsta skeletten av Homosapiens, den moderna människan, är cirka 100 000 år gamla och 
de levde som jägare och samlare och åt en kost rik på kolhydrater. En konstant anpassning till 
rådande förhållanden har skett genom evolutionen.  Långa istider i Europa gjorde att det var 
ont om växter vilket gjorde att vår fysiologi anpassade sig till en kost med mer protein och 
mindre kolhydrater. Under en väldigt lång period förändrades kosten inte särskilt mycket. Den 
perioden innefattar Paleolitikum, eller äldre stenåldern.10 Arkeologer som har gjort fynd vid 
förhistoriska mänskliga bosättningar och de olika studier som gjorts av dagens naturfolk har 
gjort forskare överens om att Homosapiens hade ett varierat födointag och åt mycket fisk, 
skaldjur, grönsaker, kött, fågel, ägg, nötter och frukt och bär.11 

 
Utvecklingen idag går fort framåt och i utvecklingens bakvatten har olika välfärdssjukdomar 
växt fram och fullkomligt exploderat i en epidemisk utveckling. Det har länge undrats över 
vad detta beror på? För ett par decennier sedan presenterade forskare ett nytt synsätt på kost 
och hälsa. Det handlade om att människan liksom djuren är anpassade till en viss typ av föda 
och att många av sambanden mellan kost och hälsa och mellan kost och ohälsa kan förklaras 
med detta. Teorierna som presenterades går ut på att den kost man åt under äldre stenåldern är 
den kost som vi är anpassade till eftersom man åt den långa tider under människans 
utveckling.12 De senaste 10 000 åren har inneburit en stor förändring och en delvis ny kost för 
människan, medan arvsmassan nästan inte ändrats alls under denna tid. Trots att vi äter 
annorlunda så ser våra gener ut på samma sätt som våra förfäder som levde som jägare och 
samlare. Flera forskare är överens om att vi skulle må bäst om vi försökte äta som man åt 
innan kosten började förändras.13 Förändringen bestod av att istiden slutade och att människan 
blev bofast och började hålla tamboskap. De lärde sig också att så och skörda vilda sädesslag 
och tillgången på koncentrerad energi och kolhydratrik föda ökade drastiskt sett ur ett 
evolutionärt perspektiv.14  
 
Husdjuren blev den viktigaste proteinkällan och ersatte bytesdjuren. Den bofasta tillvaron gav 
möjlighet att lagra livsmedelöverskott. Det innebar att man inte behövde söka mat på heltid 
längre som under Paleolitikum. Större husdjur och däggdjur hölls för mjölkprodukterna som 
mjölk smör, ost och yoghurt. Dessa produkter gav människan mycket fler kalorier än om 
djuren enbart skulle slaktas och ätas som kött.15 De senaste hundra åren har det hänt en hel del 
med våra livsmedel. Innan dess åts sädesslagen som hela korn eller mycket grovmalet mjöl 
vilket innebar att spannmålsprodukterna innehöll mycket fibrer och antioxidanter. Det tog 
lång tid för mag- och tarmkanalen att bryta ner dessa produkter. Kroppen fick god tid på sig 
att ta hand om dessa produkter och det innebar således en långsam blodsockerhöjning. I 
dagens samhälle har vi kvarnar och moderna metoder som kan mala sädeskornen till mycket 
fint pulver.  Följden av detta blir mer lättsmälta och enligt många godare produkter som ger 
en snabb blodsockerhöjning. Detta är således inte så bra för våra kroppar och eftersom de är 

                                                           
8 Paulun, F. 2002. 
9 Paulun, F. 2005. 
10 Ibid 
11 Paulun, F. 2002. 
12 Paulun, F. 2005. 
13 Ibid 
14 Paulun, F. 1999. 
15 Diamond, J. 1997.  
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byggda för att bearbeta födan under lång tid. Det är inte bara råvarorna som skiljer sig idag 
utan även tillsatser och näringsämnen.16 
 
Forskare hävdar att människan genom utvecklingen har fått smak för energirik föda. Energirik 
mat försäkrade oss bäst om överlevnad. Det förklarar också varför människor äter så mycket 
fett och socker. Söt smak är ett tecken på att livsmedlet är ofarligt, eftersom giftiga växter i 
naturen ofta har en bitter smak och detta har bidragit till vårt tycke för söta smaker.17 För 
ungefär ett hundra år sedan blev vitt bröd, läskedryck, frukostflingor, pulvermos, saft, kakor, 
godis och socker vardagsmat och idag konsumeras det mer än någonsin av dessa snabbt 
nedbrytningsbara livsmedel. Mat som snabbt bryts ned av kroppen finns idag i överflöd och 
det är också den billigaste eftersom den ofta baserar sig på socker och vitt mjöl som är billiga 
baslivsmedel.18 
 
1.1.2 Blodsockrets betydelse 
Blodsockret styr över vår hälsa, vår hunger och vårt humör och när man äter mat som 
innehåller kolhydrater så kommer dessa att brytas ner och omvandlas till glukos (blodsocker) 
som inom kort tas upp i blodet. Glukos är hjärnans viktigaste bränsle och kroppen för hela 
tiden en kamp för att hålla blodsockret på en jämn och stabil nivå med hjälp av olika 
hormoner. Det finns bara ett hormon som kan sänka blodsockret och det är insulin. Insulinets 
baksida är att det för in fett i fettcellerna och därigenom effektivt hindrar fettförbränningen 
vilket gör att det är lätt att bli fet av för mycket insulin. Glukagon är ett av de hormoner som 
höjer blodsockret och utsöndringen är störst vid uppvaknandet efter en natts sömn eftersom 
blodsockret då är lågt i kroppen. Detta hormon är också mycket aktivt då vi inte äter 
regelbundet och sätter kroppen i ett nedbrytande tillstånd genom att bryta ner våra 
kolhydratsdepåer och muskelceller för att frisätta socker till blodet.19 
 
Lågt blodsocker uppstår om vi inte äter tillräckligt ofta men det kan också uppstå om man ätit 
för mycket snabba kolhydrater på en och samma gång. De flesta som råkar ut för lågt 
blodsocker blir irriterade, trötta och har svårt att koncentrera sig vilket är mycket negativt för 
skolungdomar. Symptomen för lågt blodsocker kan uppträda både mellan och efter 
måltiderna. Ett lågt blodsocker är en mycket kraftfull signal till hjärnan om att det råder 
energibrist och följderna blir ett stort sug efter mat, snacks eller godis.20 
 
Det finns olika metoder för att kontrollera blodsockret, glykemiskt index (GI) är en av dem. 
Metoden bygger på hur snabbt ett livsmedel som innehåller kolhydrater höjer blodsockret.21 
Många forskare är överens om att glykemiskt index är ett av de viktigaste verktygen för 
generell hälsa eftersom blodsockersvängningar påverkar alla människor och därför bör även 
barn följa GI för att må bra och prestera optimalt i skolan. En elev med lågt blodsocker är 
ingen bra elev. Det finns rapporter om hur stökiga och livliga elever blivit lugna när de fått 
lära sig att äta efter denna metod. Redan i barnåren läggs grunden för framtida hälsa och 
ohälsa. GI har visat sig vara en effektiv metod för att behandla många av dagens 
välfärdssjukdomar och lär man sig att följa det så uppnås ett jämt och stabilt blodsocker som i 
sin tur ökar den mentala skärpan. Det är inte otänkbart att en studie skulle visa ett samband 
mellan glykemiskt index och bra betyg.22 En kritiker till metoden menar att om enbart listor 
följs med GI så kan metoden lätt misstolkas eftersom måttet inte säger någonting om 
                                                           
16 Paulun, F. 2005. 
17 Paulun, F. 2002. 
18 Paulun, F. 2005. 
19 Paulun, F. 2002. 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Paulun, F. 1997. 
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livsmedlets energi och näringsinnehåll. Det bör observera att det är en metod som bara talar 
om hur snabba, respektive långsamma kolhydraterna är och hur det avspeglar sig på 
blodsockret menar Britta Barkeling som är dietist och forskare vid Huddinge 
universitetssjukhus.23 
 
1.1.3 Näringslära 
Vad man äter och dricker är extra viktigt de första 20 åren i livet, det är under den tiden 
kroppen byggs upp och det sker mest nybildning av celler.24 Matvanorna påverkar också vårt 
blodsocker och därmed vårt humör och vår handlingskraft. Det är lättare att hålla sig pigg och 
koncentrerad om intaget av måltider är jämnt fördelade över dagen med cirka fem mål mat per 
dag och det är också det bästa ur hälso- och prestationssynpunkt. Äter man sällan och mycket 
så kan kroppen inte ta hand om mer än en viss mängd och överskottet av energi lagras då som 
kroppsfett.25 
 
Hur mycket energi som behövs beror framför allt på ålder, kön, aktivitetsnivå samt 
kroppssammansättning. En väldigt fysiskt aktiv person måste se till att få i sig tillräckligt med 
energi för det behov som kroppen har.26 Energibalans är relationen mellan energiintag och 
energiomsättning. Energiomsättningen är olika från individ till individ och förändringar i 
energibalansen ger förändringar i kroppsvikten. I dagens samhälle är oftast intaget av energi 
för stort i förhållande till hur fysiskt aktiva vi är. Överskottet av energin lagras i stället för att 
det förbrukas, vilket leder till övervikt och fetma som i sin tur utmynnar i negativa påföljder 
för hälsan.27 
 
Kroppen består av fem olika byggstenar, dessa är vatten, fett, protein, kolhydrater och 
mineraler som ska finnas med i den mat man äter. Saknas det ett viktigt näringsämne i kosten 
så kan kroppen komma ur balans som visar sig i form av olika inte önskvärda symptom. En 
bra måltid ska därför vara allsidigt komponerad och innehålla alla våra näringsämnen.28  
 
Vatten har livsviktiga funktioner i kroppen, det transporterar näringsämnen, hjälper till att 
reglera kroppstemperaturen, rensar kroppen från avfallsprodukter och reglerar salthalten. 
Vatten är den bästa vätskeersättaren, redan vid mycket små vätskeförluster så minskar 
prestationsförmågan betydligt.29  
 
Vitaminer är livsnödvändiga eftersom kroppen själv inte kan producera dessa och de finns 
ibland annat i frukt, grönsaker och bär. De behövs vid olika processer i kroppen, bland annat 
vid energiomsättningen. Man delar in vitaminerna i två grupper, de vattenlösliga respektive 
fettlösliga. Underskott på vitaminer leder till olika bristsjukdomar, bland annat så kan den 
fysiska arbetsförmågan bli nedsatt.30 Mineraler förekommer i varierande mängder både i 
kroppen och i olika livsmedel. Varje ämne har sin speciella funktion och den som äter för lite 
och en ensidigt sammansatt kost kan drabbas av underskott. Hos inaktiva människor kan 
benskörhet lätt uppstå vid brist på mineraler. De som tränar regelbundet får en klar 
prestationsförsämring och ökad skaderisk vid mineralbrist.31  
 

                                                           
23 fof.se 
24 Ljunggren, L., Söderberg, B., och Åhlin, S. 1997. 
25 Annerstedt, C., Bo, K., Elbjorg, D., Elvestad, J., och Stromme, S. 2002.  
26 Wiking, S., och Lindström, J. 2005. 
27 Ekblom, B., Bolin, L., Bruce, Å., Hambraeus, L., och Öberg, IB. 1992. 
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Antioxidanter är små ämnen i vår kost som fungerar som ett skydd mot främmande ämnen 
genom att själv reagera med det främmande ämnet innan kroppen själv hinner ta skada. I 
dagens samhälle råder antioxidantbrist och det beror på att många äter för mycket raffinerade 
produkter och snabbmat som innehåller väldigt lite antioxidanter. Alla människor och då inte 
minst våra barn och ungdomar skulle tjäna på att höja intaget av naturliga antioxidanter. 
Antioxidantinnehållet är ett viktigt skäl till att en kost med mycket frukt, bär och grönsaker 
förlänger livet, motverkar sjukdomar och ger en bättre hälsa enligt många studier.32 
 
Protein är kroppens byggnadsmaterial som bygger upp, reparerar och underhåller celler, vilket 
är extra viktigt i skolåldern när barnen växer mycket. Enzymer och hormoner består av 
protein och är livsnödvändiga. Transportproteiner som hemoglobin är nödvändiga för 
syretransport i kroppen och immunförsvaret är beroende av protein. Protein består av 20 
aminosyror, åtta av dessa är essentiella vilket innebär att de måste tillföras via kosten 
eftersom kroppen själv inte kan tillverka dem. Protein förekommer i både animaliska och 
vegetabiliska livsmedel som till exempel kött och baljväxter.33  
 
Fett är indelat i tre grupper, mättat, enkelomättat och fleromättat fett. Fett är en viktig 
energikälla som används antingen direkt eller lagras i fettväven för senare behov. Fettväven 
isolerar även mot kyla och skyddar kroppen mot stötar och slag. Utan fett så skulle kroppen 
inte kunna tillgodogöra sig viktiga fettlösliga vitaminer i kosten. Fett är mycket energirikt och 
innehåller mer än dubbelt så mycket energi som kolhydrater och protein. Ett högt intag av 
mättade fetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes typ 2 och fetma. 
Fleromättat fett innehåller bland annat den livsnödvändiga fettsyran omega 3 som skyddar 
hjärtat och motverkar inflammationer. Omättade fetter ger även ett bra skydd mot ovan 
nämnda sjukdomar. Mättat fett finns mest i animaliska livsmedel medan de omättade fetterna 
återfinns i vegetabiliska livsmedel.34 
 
Kolhydrater är det gemensamma namnet för socker, stärkelse och cellulosa (kostfibrer). Det 
är människans viktigaste energikälla och är ett måste för att må bra och kan lagras i levern och 
musklerna som glykogen och användas för senare behov eller passera vidare till andra delar 
av kroppen. Får hjärnan för lite kolhydrater kommer det att leda till trötthet och minskad 
mental kapacitet. Immunförsvaret är beroende av en konstant tillgång på kolhydrater och äter 
man för lite av dessa drabbas man lättare av infektioner.35 
 
Kolhydrater förekommer som långsamma, medelsnabba och snabba kolhydrater det vill säga 
hur snabbt de bryts ned av kroppen, tas upp av blodet och blir blodsocker.36 Socker är ett 
exempel på en snabb kolhydrat, de innehåller inga fibrer, proteiner, vitaminer eller mineraler. 
Det är tomma kalorier som frigör insulin och är negativt för formen, hälsan och 
prestationen.37 Världshälsoorganisationens rekommendationer är att max 10 procent av vårt 
energiintag bör komma från socker (sackaros). Många ungdomar idag får 30 procent av sitt 
dagliga energiintag från socker. Det påverkar vårt belöningscentrum i hjärnan och kan leda till 
beroendeframkallande vilket är extra lätt att drabbas av i vår värld av sockerbomber till 
livsmedel. Idag massproduceras socker genom industrin och konsumtionen av socker har på 
100 år ökat från nästan ingenting till cirka 40 kilo per person och år.38 För mycket snabba 
kolhydrater ökar också risken för hjärt- och kärlsjukdomar, minskad mental skärpa kommer 
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också som ett brev på posten vilket är mycket negativt för skolungdomar. Ett lägre 
kolhydratsintag gynnar hälsan och gör det lättare att hålla sig pigg och skärpt hela dagen. Vid 
regelbunden fysisk aktivitet så ska man inte minska sitt intag utan i stället fokusera på vilken 
typ av kolhydrater man äter.39 Fyller man på vätskeförrådet med läskedrycker och saft så kan 
det leda till ett kaloriöverskott i form av socker som lagras in i stället för att förbrukas.40  
 
1.1.4 Grundlägga bra matvanor 
Kerstin Hulten som är dietist och doktorand inom kost och cancer på Institutionen för 
folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet skriver i artikeln ”Rätt mat från början” att 
skräpmat gör barnen trötta, tjocka och sjuka.  När det gäller svenska barns matvanor så visar 
undersökningar att 20 procent av energibehovet täcks av livsmedel som inte kan betraktas 
som mat. Det är kaffebröd, glass, godis, läsk, chips och andra liknande produkter. Denna typ 
av livsmedel innehåller ingen näring av värde för kroppen och är i stället full med mättade 
fetter och snabba kolhydrater som har negativ inverkan på hälsan. När barn äter denna typ av 
skräpmat så tar den utrymme för den rätta sortens mat som skulle kunna ge barnen de 
näringsämnen som krävs för att ge dem möjlighet att utnyttja hela sin mentala och fysiska 
kapacitet. Många tror att barn ska matas med glass, kakor, fruktkrämer, ketchup och korv i 
stället för att mata dem med alternativ som frukt, bär, nötter, grönsaker, kött, fågel och fisk. I 
grunden handlar det om vad de får vänja sig vid från början. De bättre alternativen måste 
finnas till hands redan från start för skulle inte skräpmat, hel och halvfabrikat och andra 
sötade frukostar och mellanmål finnas till hands så skulle barnen inte att börja tycka om den 
typen av föda. Det går fort att skapa ett beroende av söt och fet mat och det är väldigt lätt att 
barnen leds in på fel väg och eftersom barn och ungdomar får en stor del av sitt energiintag 
utanför hemmet så finns det stora möjligheter att i den offentliga miljön påverka dem i rätt 
riktning genom att bara servera bra alternativ i alla skolmiljöer.41 
 
Förskolan och skolan har stora möjligheter att påverka barns matvanor och i förlängningen 
folkhälsan. Där är barnen lättmottagliga och kan snabbt förstå sambanden mellan kosten och 
kroppens funktioner. Det borde vara en självklarhet att enbart servera mat som är hälsosam i 
alla förskolor och skolmiljöer. Barn och ungdomar är mycket känsliga för 
blodsockersvängningar och ett stökigt beteende på grund av frekventa intag av snabba 
kolhydrater kan felaktigt förväxlas med barnets natur. Avsaknad av snabba kolhydrater ger en 
lugnare social miljö både borta och hemma. I unga år kan man antingen grundlägga eller 
förebygga fysiska och mentala hälsoproblem hos barn genom maten som serveras dem.42  
 
Hans Persson som är ordförande i Nationellt centrum för fysisk aktivitet hos barn och 
ungdomar (NCFF), samt i Sveriges skolledarförbund och Charli Eriksson som är föreståndare 
vid NCFF och professor i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet har uttalat sig i artikeln 
”Gör skolan till en läsk och godisfri zon”. De säger att skolorna tillsammans med föräldrarna 
har ett ansvar att grundlägga goda kostvanor hos eleverna. De menar vidare att det 
vetenskapliga underlaget för de negativa hälsoeffekter man får av läsk har stärkts enormt 
mycket. Dessutom har läskintaget under de senaste tretton åren ökat från 29, 6 till 93,6 liter 
per person och år i Sverige. Det motsvarar en ökning på 216 procent och det är därför mycket 
angeläget på grund av hälsoskäl att minska läsk och godisintaget hos barn och ungdomar. 
Persson och Eriksson ger en uppmaning till landets rektorer att ta beslut om att göra skolorna 

                                                           
39 Wiking, S., och Lindström, J. 2005. 
40 Carlén, K., och Dahlkwist, M. 2001. 
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42 Ibid 
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läsk och godisfria. De anser att det är ett viktigt beslut som inte kräver mer forskning för att 
verkställas.43 
 
1.1.5 Forskning om elevernas matvanor 
En rad undersökningar visar att eleverna inte får i sig tillräckligt med näring och energi under 
sin skoldag. De äter i genomsnitt cirka 70 procent av den energi de borde få vid skollunchen. 
De flesta äter skolmat regelbundet men andelen som äter dagligen minskar. Mjölkfrämjandet  
menar vidare att en undersökning visade att endast hälften av eleverna åt lunch varje dag och 
85 procent åt skollunch tre till fem dagar i veckan. Pojkar har bättre matvanor än flickor. När 
eleverna blir äldre så försämras matvanorna i skolan. En fjärdedel av eleverna på gymnasiet 
har slutat äta skollunch regelbundet. De som hoppar över frukost och skollunch kompenserar 
ofta med mellanmål som ger en snabb blodsockerhöjning. Det kan vara saft, läsk, kakor, godis 
och vitt bröd. Efter den snabba blodsockerhöjning som skett så sjunker det lika fort och 
därefter infinner sig ett sötsug och motorisk oro. Eleverna kan bli rastlösa, aggressiva och 
livliga. Ett lågt energi- och näringsintag på morgonen och i skolan vid lunchtid har ett starkt 
samband med bristande skolprestation, vilket har påvisats i ett stort antal studier.44  
 
Livsmedelsverket har gjort en undersökning som visar att högstadieelever som slarvar med 
lunchen oftare uppgav att de kände sig trötta och hängiga, oftare hade huvudvärk, oftare 
kände sig illamående och de hade oftare ont i magen. Av de elever som sällan eller aldrig åt 
skollunch hade en tredjedel ganska eller mycket svårt att följa med i skolarbetet. De elever 
som uppgav att de slarvade med skollunchen tenderade även att ha sämre betyg på 
skrivningar.45 Elever som är uppe sent på kvällarna hoppar oftare över frukost och skollunch, 
äter sämre mat generellt sett och motionerar mindre. Att servera frukost och mellanmål i 
skolan samt att schemat ibland senareläggs kan vara en lösning för dessa elever. Många elever 
på högstadiet är kvällsmänniskor.46  
 
Barn och ungdomar äter mer sockerrika livsmedel, till exempel godis, glass och läsk, än 
vuxna gör. I en undersökning som Livsmedelsverket gjort av 15-åringar i Uppsala och 
Trollhättan så bidrog glass, kaffebröd, godis, läsk med 15-20 procent av energiintaget på 
vardagarna för eleverna. Enkätundersökningar utförda 1994 och 1996, av måltidsvanor bland 
elever i årskurs nio, visar att cirka två tredjedelar av ungdomarna på vardagarna äter lagad 
mat både till lunch och till middag. 65 procent av pojkarna och 50 procent av flickorna uppger 
att de brukar äta skollunch varje dag, medan 26 respektive 33 procent äter skollunch tre till 
fyra gånger per vecka. Tio procent av eleverna hoppar regelbundet över frukosten på 
vardagarna. Elever som äter en bristfällig frukost eller ingen frukost alls hoppar oftare över 
skollunchen och äter mer sällan lagad mat till lunch än elever som äter en mer ordentlig 
frukost. I undersökningen av 15-åringar i Uppsala och Trollhättan åt cirka 60 procent av 
ungdomarna i Uppsala, men endast cirka 20 procent av ungdomarna i Trollhättan, av 
skolmaten varje dag.47 
 
Gerhard Nordlund som är docent vid pedagogiska institutionen för Umeå universitet och 
Tommy Jacobson som är ekonom för Svenska storhushåll i Stockholm har genomfört en 
omfattande undersökning när det gäller gymnasieelevernas mat och dryckesvanor. Den har 
skett på 24 slumpvis utvalda gymnasieskolor i hela landet och innefattar 1400 elever. Syftet 
med deras undersökning har bland annat varit dels att kartlägga gymnasieelevernas mat- och 

                                                           
43 www.oru.se/oru.se/templates/oruExtNormal___28503.aspx   
44 www.mjolkframjandet.se/skola_och_forskola/skolan/matglädje  
45 www.slv.se 
46 www.mjolkframjandet.se/skola_och_forskola/skolan/matglädje  
47 www.slv.se 
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dryckesvanor och dels att kartlägga deras attityder till olika faktorer i måltidssituationen. 
Tidigare undersökningar, bland annat av Nordlund och Jacobson, har visat att för elever på 
låg- och mellanstadiet fungerar skollunchen väl, medan elevernas lunchätande försämras 
kraftigt i högstadiet. I den här undersökningen fortsätter inte försämringen på gymnasiet, där 
äter eleverna oftare och mer i skolan än vad högstadieeleverna gör. Väldigt många elever 
uppvisar ett matbeteende som är oroande, bland annat när det gäller frukostätandet. 15 procent 
av eleverna äter ibland, sällan eller aldrig frukost, vilket innebär att cirka 40 000 
gymnasieelever i landet dagligen börjar sin skoldag utan att ha ätit ordentligt. Den tydligaste 
riskgruppen är de flickor som sällan eller aldrig äter frukost och när de äter tar de små 
portioner. De hoppar ofta över skollunchen helt eller undviker skolrestaurangens huvudrätt, 
samt så väljer de ofta vatten i stället för mjölk. Vidare så slarvar de med både mellanmål och 
lagad middag hemma. Eftersom majoriteten av gymnasieeleverna äter frukost ensamma kan 
det svårt för många föräldrar att upptäcka om deras ungdomar uppvisar detta oroande 
matbeteende. I en femtedel av gymnasieskolorna i undersökningen finns möjligheten för 
eleverna att äta frukost i skolan för mellan fem och tio kronor. Mycket talar för att både 
eleverna och skolarbetet skulle tjäna på att fler hade denna möjlighet.48 
 
1.1.6 Måltider i skolan 
I Sverige och i Finland har vi ett system som är unikt i världen och det är den kostnadsfria 
skollunch som vi erbjuder våra skolelever. Systemet har funnits sedan 1946. 
Skolrestaurangerna är Sveriges största restaurangkedja och har flera tusen måltidställen och 
omsätter miljarder. Pedagogiska möjligheter som att skolmaten naturligt får ingå i undervisning 
bör synliggöras. Det är som en dagligen återkommande lektion för eleverna under hela deras 
skolgång, det är få andra skolämnen som har den tiden till förfogande vilket borde ge stora 
möjligheter till att utveckla skollunchen. Den viktigaste målsättningen för skolmåltids-
verksamheten är att alla elever går och äter skollunchen, att de tycker att den smakar gott och 
att de får den energi och näring som de behöver för att må bra och klara skolarbetet. 
Rekommendationen från livsmedelverket säger att eleverna ska få i sig 30 procent av sitt 
dagliga energi- och näringsbehov från skollunchen vilket inte alla skolor lyckas med. Det är 
många elever som har bristfälliga lunch- och mellanmålsvanor i skolan. Då känner de sig också 
oftare tröttare och hängigare än de som äter bättre. De har dessutom i högre utsträckning 
huvudvärk, känner sig illamående och har svårt att följa med i skolarbetet vilket påverkar 
studieresultatet. Barn och ungdomar har ett stort behov av energi och näring och behöver 
frukost, lunch, middag även bra mellanmål för att orka med skolarbetet.49  
 
Mjölkfrämjandet har utfört en pilotundersökning om frukost i skolan under hösten 1998. I den 
undersökningen sammanställs flera forskares syn på frukost i skolan. Nordlund och Jacobsson 
visar i forskningsrapporten ”Högstadieenkäten” att elever som har bristfälliga frukostvanor 
också slarvar med skollunchen. Undersökningen visar ett samband mellan elevernas 
frukostvanor och skolprestationen. Det finns också andra forskare som uppmärksammat och 
poängterat vikten av en bra frukost. Leif Hambraeus är professor i näringslära och menar att 
frukost i skolan skulle gynna flickor eftersom de äter sämre än pojkar. Vaisman uttrycker att 
om mer än två timmar gått från måltid till inlärningstillfälle så påverkas inlärningen negativt. 
Wyon med flera säger att dåliga frukostvanor har försämrad inverkan på den fysiska 
uthålligheten och den kreativa förmågan. Becker anser att det finns forskningsresultat som 
påvisar att elever med dåliga frukost- och lunchvanor och som saknar regelbundenheten av 
skolmåltider oftare skolkar oftare och mår sämre i skolan. Antalet skolor som serverar frukost 
ökar stadigt och frukost i skolan har blivit ett uppskattat komplement till skollunchen och på 

                                                           
48 Nordlund, G., och Jacobsson, T. 1999. 
49 www.mjölkfrämjandet.se/mf.nsf 
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skolor med frukost rapporterar man om ökad trivsel, lugnare lektioner och att eleverna orkar 
bättre. Många undersökningar visar att antalet elever som äter frukost i hemmet utan vuxet 
sällskap ökar och att ungdomarnas frukostvanor blir sämre. Ungefär var fjärde elev behöver 
ändra frukostvanor. På de skolor som serverar frukost är det mellan fem och 30 procent av 
eleverna som äter frukost i skolan. Det visar statistik från de frukostprojekt som genomförts 
på sju grund- och gymnasieskolor fördelade över hela landet.50 
 
En elev som är hungrig blir omedvetet inställd på att leta mat vilket leder till att de lättare blir 
okoncentrerade och rastlösa. Det kan motverkas genom att ge eleverna möjlighet att välja 
nyttiga mellanmål i skolan och det kan även ses som ett led i att förebygga övervikt och andra 
sjukdomar. Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet äter inte mellanmål tillräckligt 
ofta i skolan enligt Mjölkfrämjandet. Det absolut vanligaste mellanmålet bland 
högstadieelever är dessutom chokladboll och läsk. Flickorna efterfrågar mer nyttiga 
mellanmål i form av mjölk och frukt. Enligt en elevundersökning väljer 42 procent av 
tonårspojkarna helst chokladboll och läsk till mellanmål medan det är 22 procent av flickorna 
som väljer detta. Kanske avspeglar sig valet av livsmedel vad som erbjuds i skolcafeteriorna? 
Mellanmål som serveras i skolan bör bestå av livsmedel med god näringsmässig kvalitet och 
det bör serveras vid en tidpunkt då eleverna bäst behöver det .51 
 
1.1.7 Så kan skolan förbättra elevernas matvanor 
Om skolan ska bidra till en hälsofrämjande livsstil så är det självklart att maten som serveras 
bör vara näringsriktig och innehålla alla våra näringsämnen.  Måltiderna bör också bli ett 
gemensamt ansvar mellan skola, elever och föräldrar så att alla strävar åt samma håll och 
skolmåltiderna bör serveras med mjölk och tillgodose elevernas närings och energibehov 
under skoldagen i enlighet med gällande rekommendationer. Servera frukost, mellanmål och 
lunch i skolan.52 Enligt statens folkhälsoinstituts handlingsplan för goda matvanor och ökad 
fysisk aktivitet så är det viktigt med utbildning för personal inom livsmedelssektorn. Dessa 
bör regelbundet delta i kurser som näringslära, grundläggande näringsberäkning och regler för 
symbolmärkning. Enligt Folkhälsoinstitutet så finns det goda erfarenheter från Sverige och 
utlandet på att förbättrad undervisning i kost och fysisk aktivitet i kombination med ökad 
tillgång på frukt, bättre skolmat och involvering av föräldrar kan leda till bättre kostvanor och 
ökad fysisk aktivitet.53 
 
Skolan har ansvar för att eleverna får kunskap om matens betydelse för hur de mår. Framför 
allt måste skolan ge eleverna bra förutsättningar för att äta bra. Vad som serveras i skolans 
kafeterior, kiosker och automater kan ha mycket stor betydelse för elevernas hälsa. Exempel 
på hur skolan kan öka förutsättningarna för att eleverna ska äta bra är att låta skolan bli läsk-, 
snacks- och godisfri. Låt frukt, smörgåsar och mjölk i skolans kafeteria bli prisvärda 
alternativ. Skollunchen är en annan viktig faktor. Bra skolluncher i en miljö som gör det 
trevligt att äta borde vara en självklarhet, men för många är det tyvärr inte så. Långa matköer, 
stress och hög ljudnivå bidrar inte till ett bra näringsintag. Servera endast vatten och lättmjölk 
som måltidsdryck till skollunchen, se till att det finns färskt kallt vatten att dricka för den som 
är törstig på rasten och lägga schemat så att alla elever får en chans att äta lunch i lugn och ro. 
Livsmedelsverkets "Riktlinjer för skolluncher" har tagits fram för att underlätta för både 
kommunen och den enskilda skolan, att erbjuda alla elever en attraktiv skollunch av 

                                                           
50 www.mjolkframjandet.se/skola_och_forskola/skolan/frukost_i_skolan 
51 Ibid  
52 www.mjolkframjandet.se/skola_och_forskola/skolan/mellanmal i skolan 
53 www.fhi.se 
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näringsmässigt hög kvalitet. I riktlinjerna står bland annat att skollunchen skall vara så 
tilltalande att varken elever eller den vuxna personalen väljer andra alternativ till lunch.54 
 
Det måste finnas större valfrihet i skollunchen, eleverna bör ha minst två lagade alternativa 
huvudrätter att välja mellan i skolrestaurangen och det bör finns ett vegetariskt alternativ.  
Föräldrarna bör ta större ansvar, vuxnas närvaro påverkar inte bara högstadieelevers utan även 
gymnasieelevers benägenhet att äta en ordentlig frukost genom att själv göra det och 
samtidigt prata om matens betydelse. Ett matråd med elever och personal bör bildas på 
skolorna med representanter för elever, föräldrar, skolhälsovård och skolpersonal. Skolmaten 
ska lägga grunden för sunda matvanor hos eleverna och undersökningen visar att dessa vill 
vara med och påverka. Det bör också utformas mål och riktlinjer för maten i skolan. 
Kommunerna måste formulera mål och riktlinjer i sina skolplaner för att kvalitetssäkra och 
följa upp skolmåltidsverksamheten om vi ska få en hållbar hälsoutveckling.55  
 
Skolmåltiderna kan mycket väl inordnas i den pedagogiska verksamheten. Med förstärkt 
kostundervisning i hemkunskap och i samverkan med idrott och hälsa, samt naturorienterande 
ämnen och naturkunskap så kan elevernas medvetande i kostfrågor befästas. Syftet med 
förstärkt kostundervisning blir att påverka, utveckla och förbättra elevernas kompetens att på 
egen hand kunna bedöma sin kost och sitt näringsbehov, samt utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt till det kommersiella matutbudet och välja bättre alternativ framför sämre det 
vill säga att omsätta vetandet i praktisk handling. Det kan då öka deras medvetenhet om 
sambanden mellan kost och hälsa. En viktig förutsättning är att utbudet vid skolmåltiderna är 
varierat och lockar till nyfiket utprovande. Hemkunskapsämnet bör också öka i tid så att det 
blir ett årligen återkommande inslag för eleverna under hela deras grundskoletid och helst 
även under gymnasietiden. Innehållet i ämnet bör omarbetas så att betydelsen av kost och 
näringsområdet beaktas mer och det bör också inkludera mer tid för praktiska 
matlagningsövningar.56 
  

När det gäller skolan bör måltiderna vara ett viktigt led i skolans förmedling av 
kunskaper om sambanden mellan mat och hälsa. De bör ses som ett pedagogiskt 
hjälpmedel. Kända exempel är pedagogiska luncher, flerrättssystem och 
miljöförbättringar.57 
 
Maten och matens betydelse för hälsan måste ges tillräckligt utrymme i skolans 
pedagogiska verksamhet och möjligheterna att också i undervisningssyfte använda 
skolmåltiderna bör tas tillvara. Utöver bra skolmåltider är därför undervisning i kost 
och hälsofrågor av allra största betydelse. Livsmedelsverket bör mot den bakgrunden 
verka för att skolutbildning på alla nivåer i dessa frågor stärks och att kostfrågorna inte 
bara tas upp i hemkunskapen utan genomsyrar hela utbildningen.58 

 
 
1.2 Fysisk aktivitet  
 
1.2.1 Den fysiska aktivitetens historia  
Genom människans hela historia har fysisk aktivitet varit en förutsättning för vår hälsa och en 
viktig del i vardagen. Våra förfäders utveckling har präglats av kampen för tillvaron för att till 
exempel skaffa sig mat, värma upp bostaden och förflytta sig och då har den fysiska 
prestationsförmågan varit livsavgörande. Människans liv har under hundratusentals år präglats 
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av fysisk aktivitet med hög energiförbrukning följt av långa perioder av vila, återhämtning 
och förberedelser inför kommande strapatser. Nutidsmänniskans kropp och gener har formats 
efter denna evolutionära överlevnadsanpassning. Följaktligen så fungerar vi maximalt när vi 
är högaktiva, men den höga aktivitetsnivån är det få av oss som idag når upp till.59 En annan 
kvarleva från denna tid är att göra av med så lite energi som möjligt, då man inte visste när 
man skulle få tag på mat nästa gång. Det kan vara en förklaring till att vi idag strävar efter 
lösningar som gör att vi slipper utsätta oss för fysisk aktivitet och därmed kan spara på 
energi.60 
 
Genom den industriella revolutionen som tog fart under 1900-talet i Sverige började maskiner 
ta över allt fler av de fysiskt krävande arbetsuppgifterna. Detta medförde att människor allt 
eftersom fick möjlighet att byta arbete från sysslor som krävde mycket hög energiförbrukning 
till sysslor som krävde lägre energiförbrukning. Majoriteten av befolkningen var dock 
fortfarande sysselsatta med jord- och skogsbruk och andra liknande fysiskt krävande arbeten. 
Efterkrigstiden medförde en enorm utveckling av det svenska samhället. Arbeten, 
transportmedel och fritidssysselsättningar krävde allt mindre fysisk aktivitet och så 
småningom fick vi dagens situation med många stillasittande arbeten och motordrivna 
transporter. Det har uppfunnits teveapparater, fjärrkontroller, hissar, tulltrappor, datorer, 
Internet, tvättmaskiner och diskmaskiner för att nämna några. Den samhällsutveckling som 
skett har på många sätt varit positiv men den har också inneburit att vi aldrig tidigare haft så 
låga krav på fysisk aktivitet som nu. Varje enskild uppfinning har haft en ganska liten negativ 
effekt på energiförbrukningen men tillsammans skapat en stor förändring. Dagens samhälle 
har gjort det möjligt att om vi så önskar kunna sitta stilla praktiskt taget hela dagen.61  
 
1.2.2 Fysisk aktivitet idag 
Kroppsrörelse ingår för många inte längre som en naturlig del i vardagslivet. Detta skapar 
problem eftersom våra kroppar fortfarande är konstruerade som våra förfäders och har behov 
av fysisk aktivitet för att fungera optimalt. Undviker man under en längre tid kroppsrörelse 
och fysisk aktivitet blir följden att den fysiska funktionsförmågan, kapaciteten i muskler, leder 
och skelett försämras. Kroppens rörlighet, kondition och styrka har ett direkt samband med 
omfattningen och inriktningen av den fysiska och motoriska aktiviteten.62 Vetenskapen är 
enig om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsotillståndet. Förutom kosthållning och 
rökning är fysisk aktivitet en av de livsstilsvanor som påverkar vår hälsa mest och som de 
flesta människor kan styra över. Den nuvarande livsföringen med allt mindre daglig fysisk 
aktivitet kan leda till inte alls överraskande en rad allvarligare sjukdomar, till exempel hjärt- 
och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck, övervikt, fetma, depression, benskörhet, 
led- och ryggbesvär och cancer. Att det är vår förändrade livsstil och levnadsmiljö snarare än 
förändringar i generna som ger dessa sjukdomar visar flera studier enligt Faskunger och 
Hemmingsson. Den moderna västerlänningen har för att upprätta en god hälsa och 
funktionsförmåga således blivit tvungen att ta särskilda initiativ för att bli fysiskt aktiv vilket 
innebär att den fysiska aktiviteten har förskjutits från vardagen till fritiden.63  
 
Fysisk aktivitet och motorisk träning utgör en viktig del i barns totala utveckling och då inte 
bara för den motoriska och fysiska utvecklingen utan även för den sociala och personliga. 
Den fysiska aktiviteten är dessutom viktig för barn och ungdomars aktuella och framtida 
hälsotillstånd. Vikten hos våra barn och ungdomar ökar i en allt snabbare takt, studier enligt 
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hjärt- och lungfonden visar att 15 – 20 procent är överviktiga och en till fem procent är feta. 
Övervikten och fetman har ökat mellan två och fem gånger sedan mitten av 1980- talet och 
trenden är den samma internationellt. Övervikt och fetma i barndomen ses som ett allvarligt 
hälsoproblem för risken för hjärt- och kärlsjukdomar finns och det medför en förhöjd risk för 
dessa sjukdomar som vuxna. Risken för astma förhöjs och risken för typ-1 (ungdomsdiabetes) 
fördubblas och det finns även en ökad risk för diabetes typ-2 (åldersdiabetes) hos barn och 
ungdomar med fetma.64   
 
Möjligheterna att tillgodose behovet av fysisk aktivitet har också blivit allt mindre för barn 
och ungdomar. Barns möjligheter till utelek har begränsats bland annat på grund av den ökade 
biltrafiken, och förbättrade kommunikationer. Det har inneburit att inte heller barn och 
ungdomar förflyttar sig med hjälp av ”egen maskin” i samma utsträckning som förut. Tv, 
video, datorer och datorspel fascinerar många men ställer inga krav på fysisk ansträngning. 
Skolans värld har inte heller kompenserat den allt mindre fysiska aktivitets nivå istället har 
utvecklingen i det närmaste gått åt motsatt håll till exempel när det gäller ämnet idrott och 
hälsa. Bortser man från en mindre ökning av tiden för grundskolan i mitten av 1990- talet har 
ämnet drabbats av en reducering av den obligatoriska tiden. Det som skett i positiv riktning är 
att timplanen nu anger garanterade timmar, vilket innebär att de inte kan användas till annat 
än idrott, vilket kunde ske förut. De möjligheter som finns för den enskilda eleven och för den 
enskilda skolan att i viss utsträckning välja till fysisk aktivitet är inom de timmar som ingår i 
elevens val och skolans val. I gymnasieskolan skedde motsvarande reduktion av 
idrottstimmarna och där kan eleverna välja ytterligare idrottstimmar inom elevens fria val 65 
 
1.2.3 Positiva effekter av fysisk aktivitet 
Alla har något att vinna på att röra sig regelbundet oavsett kön, ålder, kroppsstorlek och de 
positiva effekterna är långt fler än bara god hälsa. Forskningen har enligt Faskunger och 
Hemmingson de senaste tjugo åren visat väldigt positiva resultat så till vida att den har 
konstaterat att även lättare former av regelbunden vardagsmotion som till exempel raska 
promenader och att cykla till arbetet och skolan ger mycket goda hälsoeffekter. Regelbunden 
lättare fysisk aktivitet kan bland annat öka muskelstyrkan och konditionen, förebygga eller 
sänka högt blodtryck, förebygga eller behandla hjärt- och kärlsjukdomar, förbättra benhälsan 
och förebygga benskörhet, förebygga viktuppgång, sänka blodsockret och förebygga typ 2-
diabetes och förbättra blodfetterna. Fysisk aktivitet kan även ge mycket positiva effekter på 
den mentala hälsan genom att förebygga depression, förbättra humöret, stärka självkänslan, 
minska oro, göra stress lättare att hantera, förbättra sömnen och höja livskvaliteten för redan 
sjuka. Det man vanligtvis förknippar med fysisk aktivitet är träning och strukturerade 
motionsformer istället är fysisk aktivitet främst kopplad till, miljö, kultur, identitet och 
samhälle. Definitionen av fysisk aktivitet är ett övergripande begrepp som innefattar alla 
kroppsrörelser som leder till energiförbrukning. ”Fysisk aktivitet innefattar kroppsrörelse 
under såväl arbete som fritid och olika kroppsövningar, till exempel idrott, lek, kroppsövning, 
gymnastik, motion och friluftsliv.” 66 Följaktligen är vi alla fysiskt aktiva men aktivitetens 
omfattning skiljer sig mycket från person till person.67 
 
Ju närmare forskningen tittar på det komplicerade samspelet mellan hjärna och kropp desto 
tydligare framstår det att rörelse är nödvändigt för inlärning. Rörelse väcker och aktiverar 
många av våra mentala kapaciteter. Varje gång vi rör på oss integrerar och förankras ny 
information och erfarenheter i vårt nervsystem. Muskelaktiviteten stimulerar produktionen av 
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neurotrofiner, ett naturligt ämne som förekommer i kroppen, som i sin tur stimulerar 
tillväxten av nervceller och ökar antalet nervförbindelser i hjärnan. Flertalet kända pedagoger 
som Montessori och Gardner anser att varje gång vi rör oss på ett balanserat sätt aktiveras 
hjärnan till att tänka bättre och då fungerar inlärningen bättre. Våra rörelser ställer in 
sinnesorganen för att ta emot information från omgivningen. Aktiveringen sker med hjälp av 
den del av hjärnan som kallas RAS (retikulära aktiverande systemet), vilket fungerar som en 
startmotor för den tänkande delen av hjärnan.68  
 
1.2.4 Fysisk aktivitet i undervisningen 
Idrottsämnet bytte 1994 namn från Idrott till Idrott och hälsa och det innebar en markering för 
att ämnet skulle förändras mot ett tydligare hälsoperspektiv. Perspektivet på hälsa blev 
holistisk det vill säga att man tar hänsyn till helheten i den nya kursplanen där sambandet 
mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalité lyftes fram och även elevernas eget 
ställningstagande i hälsofrågor. Tittar man ur barns perspektiv måste en försiktighet råda när 
det gäller att framhålla hälsoaspekterna som det som berättigar ämnet. Det är viktigt att ämnet 
är motiverande och att upplevelserna och erfarenheterna gör barnen intresserade så att de vill 
fortsätta vara fysiskt aktiva och då helst igenom hela livet. Barn förväntar sig att lära sig 
något, att få utmaningar och att ha roligt. Får de inte det så upplevs skolan som meningslös.69   
 
Hälsoperspektivet är en viktig del i idrottsundervisningen för att barnen så småningom ska 
kunna ta vara på sig själva, bli självständiga människor som aktivt kan välja livsstil. Ensamt 
ansvarig för hälsoperspektivet kan inte idrottsundervisningen vara utan det måste skapas ett 
samarbete med många andra ämnen. Även om detta förverkligas så kan inte skolan själv 
förbättra hälsan och hälsomedvetandet hos befolkningen. Skulle skolan som helhet, inse sitt 
medansvar i skapandet av elevernas dagliga livsstil, så blir det självklart att ha en total 
helhetssyn på barns möjligheter att göra erfarenheter med kroppen eller möjligheter till fysisk 
bildning i skolans vardag. Utifrån ett brett hälsoperspektiv bör prioriteringen ligga på att 
utveckla en positiv inställning till fysisk aktivitet och ge insikter som ger ett livslångt intresse 
hos eleven. För att få eleverna att lära sig att hälsa genom fysisk aktivitet är ett mål för alla 
och inte bara för dem som har talang för idrott, behöver undervisningen vara individualiserad 
och elevcentrerad.70   
 
Huvuduppgiften för skolundervisningen i fysisk aktivitet är att garantera att barns behov av 
rörelse tillgodoses. Detta sker genom att se till att barnen upplever den dagliga fysiska 
aktiviteten positivt. Att lära känna sin egen kropps rörelsemöjligheter skapar tillfälle att 
utveckla en sund själ i en sund kropp. Förutsättningen för detta är att läraren har kunskap om: 

• Barns fysiska utveckling och växande  
• Barns motoriska utvecklingsgång 
• Sinnenas betydelse för rörelse 
• Integrering av sinnena och motoriken 
• Samband mellan motorik och lärande 

 
Barn står hela tiden under ständig utveckling och hela tiden sker förändringar i kroppen och 
dess rörelseförmåga. Det är viktigt att anpassa förhållandena och skapa rätt förutsättningar så 
att så många som möjligt ges tillfälle till att kontinuerligt utveckla sin rörelsepotential, 
eftersom det kroppsliga är så väl synligt för alla. Får alla barn och ungdomar under sin 
uppväxttid positiva och goda erfarenheter av fysisk aktivitet kommer de allra flesta kunna 
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styra över det som fodras för att kunna delta i sociala aktiviteter som är av betydelse för alla 
åldersgrupper.71  
 
1.2.5 Fysisk aktivitet i läroplanerna  
Myndigheten för skolutveckling har fått i uppdrag av regeringen att stödja och följa skolornas 
arbete med att genomföra den ändring om daglig fysisk aktivitet som gjordes i läroplanen för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) samt läroplanen 
för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Staten har inrättat ett nationellt centrum för det 
ändamålet Nationellt centrum för främjandet av fysisk aktivitet NCFF. De nya skrivningarna 
tydliggör skolans ansvar både när det gäller daglig fysisk aktivitet och att uppmärksamma 
hälso- och livsstilsfrågor och lyder enligt följande.72  
 

Lpo 94 ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 
aktivitet inom ramen för hela skoldagen” och ”Även hälso- och 
livsstilsfrågor skall uppmärksammas”.73 
 
Lpf 94 Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala 
kompetens ”samt uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor”. Skolan 
skall även sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att 
regelbundet bedriva fysiska aktiviteter”.74  

 
I slutrapporten som överlämnats till regeringen 2005 är syftet att redogöra vad myndigheten 
har gjort med anledning av uppdraget och att ge en nuläges beskrivning av skolornas arbete 
med fysisk aktivitet. Sammanfattningen av uppdraget visar att myndigheten och NCFF: s 
arbete har gett effekter som att skolor, framför allt grundskolor har blivit medvetna att det 
finns det nya tillägget om fysisk aktivitet i läroplanen. Trots det har inte alla kommit igång 
med arbetet. Att det erbjuds daglig fysisk aktivitet innebär inte att alla barn och ungdomar är 
fysiskt aktiva. Många är det och deltar i idrottsaktiviteter i större omfattning än tidigare. Men 
de elever som inte är det deltar också i mindre utsträckning än andra elever i undervisningen i 
ämnet Idrott och hälsa. Många känner sig obekväma och är ointresserade av fysisk aktivitet. 
Det är mest bland de äldre eleverna, fler flickor än pojkar och elever som inte har vanan 
hemifrån att vara fysiskt aktiv. Följaktligen blir skolans stora utmaning att nå de som ännu 
inte är aktiva. För som det ser ut i dagsläget Problemet är att de som inte är särskilt aktiva blir 
allt mindre aktiva. Värt att fundera över är vilka möjligheter har eleverna att utan krav och 
prestation röra på sig i sin vardag. Formerna för daglig fysisk aktivitet utöver ämnet Idrott och 
hälsa har varit svårare att hitta för skolorna i de senare åren och gymnasiet än för fritidshem, 
förskoleklass och år ett till sex. Det som har visat sig ha stor betydelse för att få framgång i 
arbetet är följande tre punkter.75 

• Deltagande och engagemang av vuxna  
• Att rektorn driver och stödjer arbetet  
• Att arbetet kopplas till skolutveckling och därmed främjar elevens kunskapsutveckling  

 
Promenaden är den vanligaste förekommande aktiviteten och då i form av tips/frågerunda, 
”glospromenad” och en vuxen som går runt och samlar upp elever och går med dem till 
skolan. Promenaderna ger en möjlighet till en avspänd stund mellan elever och lärare. 
Rasterna, skolgården, leken, promenader, lektioner utomhus och dans är några möjligheter 
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som skolan har tillgång till och som visat sig vara framgångsrikt för att nå de barn och 
ungdomar som inte är aktiva i Idrott och hälsa och inom idrottsrörelsen. Skolan har en viktig 
roll att spela för elevers hälsa, eftersom de tillbringar en stor del av sin tid där och därför bör 
fysisk aktivitet vara en naturlig del i skolans vardag. Det finns inte några tidsangivelser för 
fysisk aktivitet i läroplanstexterna men regeringen har uttryckt att minst 30 minuter per dag 
kan vara ett riktmärke.76 
 
Effekter som elever, lärare, rektorer och föräldrar lyft fram och som också enligt skolverket 
kommer fram i utvärderingar och undersökningar är att fysisk aktivitet under skoldagen gör 
att eleverna blir gladare och har lättare att koncentrera sig. Det gör att det blir lugnare i 
klassrummen. Även det sociala klimatet mellan elever och mellan elever och lärare blir bättre 
och en förbättrad självkänsla hos eleverna har visat sig. Några skolor anger att kränkningar 
inte längre förekommer eller har minskat och elevernas resultat har förbättras på nationella 
prov. Satsningen på daglig fysisk aktivitet i skolan verkar ge en bättre miljö för lärande vilket 
gör att eleverna tar till sig kunskaperna bättre. Det ska vara hela skolans angelägenhet att 
bedriva daglig fysisk aktivitet och för att arbetet ska bli hållbart över tid, bli en del i att skapa 
en miljö som stimulerar till kunskapsutveckling.77 
 
1.2.6 Forskningsrön om fysisk aktivitet 
Det har länge tagits för givet är att barn i allmänhet är tillräckligt fysiskt aktiva av naturen 
vilket har visat sig inte alls vara någon självklarhet. Det är viktigt att ta itu med de 
hälsoproblem råder det ingen tvekan om, frågan är på vilket sätt, vilka råd ska ges och vilka 
vetenskapliga belägg finns det för effekter av, till exempel ökad, fysisk aktivitet hos barn och 
ungdomar. Några svar gavs på ett seminarium som NCFF och Barnläkarföreningens 
arbetsgrupp för epidemiologi anordnat och där forskningen kring barns fysiska aktivitet och 
betydelse för hälsan presenterades.78  
 
Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet, säger att den bild som 
media ger av barn och ungdomar om att de blir sjuka och feta för att de sitter för mycket 
framför datorn och teven inte är den enkla sanningen. Det har nämligen visat sig i en 
utvärdering av ämnet Idrott och hälsa att social tillhörighet och kön har en klar betydelse för 
hur mycket ungdomar rör sig. Detta visar att skolans viktiga uppgift blir att stödja och 
kompensera eleverna. Han anser att dessa folkhälsofrågor inte får gästspela i skolan då och då 
utan att det gäller att få ihop dem till en helhet så att fysisk aktivitet, kost, missbruk med mera 
tillsammans är en naturlig del i det övriga skolarbetet.79  
 
Professor Han CG Kemper vid Amsterdams universitet har funnit fyra argument för fysisk 
aktivitet i unga år. Är man fysisk aktiv under unga år så är man friskare senare i livet, 
syreupptagningsförmågan ökas av fysisk aktivitet, fysisk aktivitet ger goda effekter för 
skelettuppbyggnad, fysisk aktivitet ger bättre balans mellan energiintag och energiförbrukning 
och kan antagligen förebygga övervikt och fetma.80  

  
I forskningsrapporten ”Att vara tonåring och må bra” var syftet att beskriva och öka 
förståelsen för uppkomst, planering, genomförande och resultat av hälsoprojektet, utifrån 
fokus på utvecklingen av elevernas hälsa, motion, lärande och relationer från år sju till år nio 
och utifrån fokus på personalens/arbetsenhetens liv och arbete. Arbetsenheten ville göra 
                                                           
76 Ibid 
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78 www.oru.se/ncff 
79 Ibid 
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någonting för att få ungdomarna att röra på sig under sin skoltid för att motverka inaktivitet, 
övervikt och främja inlärningen. Följande delar ingick i hälsoprojektet: skolsköterskan 
kartlade elevernas hälsa och hade hälsosamtal med dem. Idrottslärarna fick mer till förfogande 
för de hälsofrämjande aktiviteterna och lärarna såg till att eleverna i motionsform tillägnade 
sig både fysisk och intellektuell stimulans. Fritidsledaren arbetade med samarbetsövningar för 
att eleverna skulle känna sig trygga i gruppen och för att eleverna skulle få en vana att arbeta 
som en enhet. Slutligen så anordnades det lägerskolor en gång per läsår för eleverna.81 
När kunskapsaspekter lades till den fysiska aktiviteten tillfördes nya dimensioner till sökandet 
av kunskaper och till begreppen motion och hälsa. På så sätt såg lärarna till att eleverna i 
motionsform tillägnade sig både fysisk och intellektuell stimulans.  
 
Hälsoprojektet resulterade enligt författaren i att de flesta eleverna har mått ännu bättre på den 
här skolan än på sin förra skola och att det skapades ett behov hos eleverna av att röra sig 
varje dag. Flertalet av eleverna uttalar sig att de har en mer positiv inställning till rörelse och 
motion i skolan. De har också registrerat att det är viktigt, utvecklat större kunskaper och 
visar en större entusiasm. I positiva ordalag har eleverna omnämnt samarbetet och trivseln 
med lärarna i arbetslaget. Elevernas samlade studieresultat tycks ha förbättrats under de tre år 
som projektet pågått. Resultatet i rapporten bekräftar ytterligare vad många skolexperter har 
fastslagit för att kunna åstadkomma en utvecklande och lärande miljö är den främsta och 
viktigaste kraften lärarnas förhållningssätt till eleverna. Idrottslärarna som deltog i projektet 
menar att för att en sådan hälsosatsning bland eleverna ska fungera på bästa möjliga sätt krävs 
en noggrann planering inom arbetslaget, fungerande personkemi, engagemang, och att man 
dra år samma håll. Efter avslutat projekt och inför kommande klasser önskar sig idrottslärarna 
att skol- och skolgårdsmiljön utformades så att den lockar till spontana aktiviteter och att 
utemiljön fräschas upp med gräs- och grusytor för lekar och dylikt.82  
 
Ett annat hälsoprojekt, Bunkefloprojektet, startade 1999 med samverkan mellan forskningen, 
skola och idrottsrörelsen med syftet att skapa en hälsosam livsstil hos eleverna med skolan 
som den givna arenan. Idrott och hälsa infördes som ett dagligt och obligatoriskt ämne från år 
ett. Dessutom erbjöds alla barn med motoriska brister extra motorisk träning. En avhandling 
har genomförts som en delstudie i Bunkefloprojektet ”Motorik, Koncentrationsförmåga och 
Skolprestationer” av gymnastikdirektör Ingegerd Eriksson. Den visar att tidigt insatt ökad 
fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan har positiva effekter på barns motoriska 
utveckling och deras förmåga att koncentrera sig. Resultatet visar också att ökad fysisk 
aktivitet och motorisk träning har positiv betydelse för skolprestationer i svenska och 
matematik.83  
 
1.2.7 Kost och hälsa i undervisningen 
I en rapport från livsmedelsverket har en sammanfattande analys av kursplanerna gjorts för 
grundskola och gymnasium för att beskriva inom vilka ämnen som undervisning om kost och 
hälsa bedrivs och omfattningen av denna. I kursplanerna för ämnena Hem- och 
konsumentkunskap, Biologi och Idrott och Hälsa i grundskolan och gymnasium återfinns 
begreppet hälsa.84   
 
Hem- och konsumentkunskap innefattar både praktiska och teoretiska moment inom hälsa och 
kost och är det ämne som ger kost, hälsa och konsumentkunskap det största utrymmet jämfört 
med övriga kursplaner. Ämnet utgör dock endast 0,75 procent av den totala 
                                                           
81 Numan, U. (2004). 
82 Ibid 
83 www.go.to/Mugi 
84 www.slv.se/upload/dokument/Rapporter/Mat_och_nutrition 
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undervisningstiden i grundskolan och är därmed det minsta ämnet i skolan. I Biologin 
studeras det naturvetenskapliga perspektivet på hälsa och det talas i generellt perspektiv eller 
kopplat till motion och droger. Kopplingen mat och hälsa finns inte med. Hälsoperspektivet 
genomsyrar kursplanen för Idrott och Hälsa där ämnet står för en helhetssyn på människan. 
Anknytningen till fysisk aktivitet är stark och kostens betydelse för hälsan nämns endast en 
gång.85 
 
För elever i gymnasiet är den enda uppföljningen av kostundervisningen från grundskolan den 
undervisning som ges i Idrott och Hälsa. I en undersökning av myndigheten för 
skolutveckling visar det sig att 32 procent av eleverna inte får någon kostundervisning och 
skulle det var så att det inte skett någon förbättring sedan undersökningen gjorts så får en 
tredjedel av eleverna ingen kostundervisning alls under gymnasietiden. I de målstyrda 
kursplanerna för Biologi och Idrott och Hälsa finns det på flera ställen formuleringar som 
skulle kunna inrymma undervisning om kost och hälsa. Frågan är hur det ser ut i den verkliga 
undervisningen rent konkret. Vilka är möjligheterna i en målstyrd skola att påverka lärare till 
att ta in hälsa och kost i större utsträckning i undervisningen, utan att återgå till regel- och 
detaljstyrning som motverkar skolutveckling.86 
 
”Det är viktigt för lärandet både att röra sig och också att äta ordentligt” säger skolministern 
Ibrahim Baylan. Särskilt i tider när larmrapporter om ökade viktproblem hos barn och 
ungdomar ständigt dyker upp. Han menar också att skolan har ett ansvar för att rusta eleverna 
för framtiden och att goda kostvanor är viktiga för alla. Därför är det viktigt att kvalitén på 
skolmaten förbättras. Därför ska måltidverksamheten ingå som en obligatorisk del i skolans 
kvalitetsredovisningar. Innehållet bör behandla hur många elever som äter, elevers syn på 
maten, kostnader och näringsinnehåll. Redovisningarna är sedan ett viktigt verktyg för 
skolorna och kommunerna för att följa upp och förbättra skolan. God kosthållning förespråkas 
och då menas maten i sig och miljön den serveras i. Med bakgrund av detta så kommer NCFF 
få ett utvidgat uppdrag, som innebär att NCFF förutom att arbeta med att stimulera fysisk 
aktivitet även ska arbeta med god kosthållning i den svenska skolan.87 
 

                                                           
85 www.slv.se/upload/dokument/Rapporter/Mat_och_nutrition 
86 Ibid 
87 www.oru.se/oru.se/templates/oruExtNormal___27745.asxp  
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2. Syfte 
Beskriva vilka förutsättningar som högstadiet och gymnasiet skapar så att eleverna får 
möjlighet att utöva fysisk aktivitet och tillgodogöra sig goda kostvanor.  
 
Speciellt ska dessa frågeställningar diskuteras: 
 

• Vad görs och vilka är förutsättningarna för att utveckla skolmaten och få en 
pedagogisk helhet? 

 
• Vad är målsättningen för fysisk aktivitet på skolorna? 
 
• Vad erbjuds eleverna för möjligheter att under skoldagen utöva fysisk aktivitet och få 

sitt kostbehov tillfredställt?  
 
• Vilka åtgärder vidtas för att stödja och kompensera de elever som ännu inte är fysiskt 

aktiva?  
 
 
2.1 Avgränsning 
För att avgränsa oss i vår forskningsrapport så ansåg vi att intervjuer med några valda 
nyckelpersoner skulle ge tillfredställande resultat med fokus på vårt syfte. Eleverna lämnades 
åt sidan eftersom syftet var att se vilka förutsättningar som skolorna skapar. Med det är det 
inte sagt att elevinflytande inte bör finnas med, men i nuläget kändes det som om våra valda 
nyckelpersoner har den centrala rollen på skolorna. För att undersökningen inte skulle bli för 
stor så baseras den på en högstadieskola och en gymnasieskola. Att undersökningen gjordes 
på olika stadium gjorde det möjligt att jämföra skolornas arbete på ett intressant sätt, bland 
annat när det gäller vilka förutsättningar som skapas och vad som styr detta. Med tanke på att 
de har olika läroplaner och att gymnasieskolan är en frivillig skolform. Det som avgjorde 
varför det blev just dessa två skolor var att vi gjorde våran verksamhets förlagde utbildning på 
var sin. I redovisningen av resultatet så har vi inte redogjort för vilken yrkeskategori som har 
sagt vad, de namnges i stället med informanter. Vår bedömning är att det är av mindre 
betydelse för resultatet och vi anser att det är viktigt att de får behålla sin anonymitet.   
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3. Metod 
Denna studie är en empirisk undersökning gemomförd på en högstadieskola och en 
gymnasieskola med intervjuer som datainsamlingsmetod.  Valet av metod spelar en 
avgörande roll för arbetets utformning. Ett bra metodval gör att man kan skaffa sig så relevant 
data som möjligt som kan leda fram till de bästa svaren på syfte och frågeställningar.88 Vi har 
valt att använda oss av intervjuer i vår undersökning. 
 
Eftersom undersökningen till största del är kvalitativ. Den kvalitativa metoden innefattar 
bland annat verbala formuleringar där man frågar informanten om dennes uppfattningar eller 
erfarenheter om någonting som man söker svar på, Det har varit bättre för oss att till större 
delen använda personliga och grundliga det vill säga kvalitativa än kvantitativa metoder.  På 
så sätt har vi kunnat uppnå syftet i vårt arbete.  
 
 
3.1 Kvalitativ metod 
Intervju är vanligast inom den kvalitativa metoden. Fördelen med denna datainsamlingsmetod 
är att intervjuaren som tolkar data kan fördjupa sig och under intervjuns gång lägga till och ta 
bort frågor för att få den rätta förståelsen. Nackdelen är att det ställs stora krav på den som 
genomför intervjun eftersom avläsningen av svaret är en tolkning av den som gör intervjun. I 
den kvalitativa intervjun följs inte frågorna rakt av vilket innebär att mycket styrs av personen 
man intervjuar och dennes svarsformuleringar och därmed så påverkas intervjuns utformning. 
Vid denna typ av intervju så får den som intervjuar en högre grad av variationsmöjligheter. 
Frågeformuleringarna i våra intervjuer är till största del ostrukturerade (öppna) för att den 
tillfrågade informanten ska ha möjlighet att formulera sig fritt och på så sätt bestämma vilken 
struktur det blir på svarsformuleringarna. I en strikt formulerad intervju så hade det funnits 
olika svarsalternativ att välja på vilket hade inneburit en kvantitativ intervju. Sådana 
intervjuer är lättare att mäta eftersom de har klara svarsalternativ.89 Vi har använt oss av 
ostrukturerade frågor för att få fram så utförliga svarsformuleringar som möjligt för att sedan 
kunna analysera dem på ett relevant sätt utifrån syftet. Tillvägagångssättet har varit att göra 
frågor med utgångspunkt i syftet.  
 
 
3.2 Informanter 
Vi valde att göra vår undersökning på den högstadieskola och gymnasieskola som vi 
genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning på. Urvalet av vilka personer som skulle 
intervjuas har styrts av att de enligt bakgrunden ses som nyckelpersoner i anknytning till 
arbetet med kost och fysisk aktivitet i skolans värld.  Personerna som intervjuats är två 
rektorer (kvinnliga) en på vardera skolan, en kostenhetschef (kvinnlig) för högstadieskolan 
och gymnasiet, en hemkunskapslärare (kvinnlig) på högstadieskolan, två idrottslärare 
(manliga) på vardera skolan och slutligen två skolsköterskor (kvinnliga) en på vardera skolan. 
Det totala antalet informanter har varit åtta stycken och det har inte varit något bortfall. Alla 
informanter har kommunen som arbetsgivare och det har inte utgått något arvode. Att välja en 
rektor från vardera skola kändes som ett naturligt val för oss eftersom dessa kan påverka 
undervisningen, utbudet och skapa förutsättningar och när det gäller kost och fysisk aktivitet. 
Om personalen har några större planer så måste också dessa förankras hos rektor. 
Kostenhetschefen är en viktig kugge och ses av oss som en styrande hand som kan påverka 
utbudet i skolrestaurangerna och hon har också ett övergripande ansvar. Skolsköterskorna på 
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båda skolorna behövs också för att få svar på våra frågeställningar om kost och fysisk 
aktivitet och för att uppnå vårt syfte. Det står också i skollagen att skolhälsovårdens uppgift är 
att följa elevernas utveckling. De ska bland annat förbättra deras fysiska hälsa och verka för 
bra levnadsvanor. Därför kan de inte uteslutas från vår undersökning. Idrottslärarna valde vi 
dels för att vi ska bli idrottslärare själva och även för att de i mycket stor utsträckning kan 
påverka eleverna och vägleda dem in på rätt väg inom områden som bland annat kost och 
fysisk aktivitet. Hemkunskapsläraren är extra intressant eftersom det är ett ämne som trots sitt 
viktiga innehåll med att förmedla och förankra goda kostvanor hos eleverna, är skolans minsta 
ämne. 
 
 
3.3 Material 
Under intervjuerna har en bandspelare används, samt anteckningsblock och penna. Ett skrivet 
frågeformulär (bilaga 1) som varit dolt för försökspersonerna har också använts vid 
intervjuerna. Anteckningsblocket och pennan var en mycket viktig komplettering till 
bandspelaren i fall att något skulle gå fel vid inspelningen. Vissa personer kan också uppleva 
det som störande och stressande att få sin röst inspelad. Vid sådana gånger kan man då avstå 
från bandspelaren och föra anteckningar i stället. Ingen av informanterna såg bandspelaren 
som något hinder. 
 
 
3.4 Procedur  
Alla intervjuer har gjorts på ett personligt plan, viket innebär att vi träffat dem i verkligheten. 
Informanterna har intervjuats enskilt och varje intervju har tagit cirka 60 minuter att 
genomföra. De tillfrågades i förväg om de skulle kunna delta i en intervju och i samband med 
det bokades en tid för intervjun. I samband med förfrågan fick de en kort inblick i vad arbetet 
handlar om och hur lång tid intervjun skulle ta. Intervjuerna har ägt rum på informanternas 
arbetsplats i deras arbetsrum. Innan intervjuerna började fick de läsa syftet, vilket vi hade med 
oss på ett separat papper. 
 
 
3.5 Databehandling 
Den kvalitativa analysen föregås av kodning vilket innebär att forskaren skapar begrepps- 
kategorier. Kodningen av intervjuerna har genomförts i tre steg. I det första steget har vi 
börjat med att läsa igenom utskrifterna från intervjuerna. Svenning (2000) menar att man vid 
den första genomläsningen ska söka efter mönster och ansatser. Detta kallas öppen kodning 
och förutsätter att forskaren på det här stadiet har öppet sinnelag. Ansatsen har varit att skapa 
en första allmän förståelse av innehållet i textmaterialet.  Efter genomläsningen av data så 
bestämde vi oss för att använda underfrågorna i syftet som kategorier, vilket var fyra till 
antalet. I det andra steget axiell kodning, har vi sorterat in och sammanfört informanternas 
utsagor. Vi har sökt efter länkar mellan begrepp och sekvenser i materialet som gick mot de 
fyra kategorierna.90 En del utsagor har kunnat slås ihop då de vid närmare belysning visat sig 
beröra samma tema. I det tredje steget som Svenning (2000) kallar selektiv kodning, har vi 
trängt ännu djupare in i materialet och letat efter fall som stödjer eller illustrerar teman som 
framkommit i de tidigare stegen. Här har vi gått tillbaka till de ursprungliga intervjutexterna 
för att plocka fram innebörder ur meningar som kan illustrera enskilda informanters 
uppfattningar inom områdena som berör vårt syfte och dess underfrågor.  
 

                                                           
90 Svenning, C. 2000. 
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Bearbetning av resultatet har gått tillväga på ovan nämnda sätt. Under genomläsningen har 
många idéer om hur både resultatet ska tolkas och hur diskussionen ska presenteras och 
byggas upp kommit fram. Idéerna har antecknats noggrant och följt med oss under arbetets 
gång och omarbetats flera gånger under processen för att knyta an till syfte och 
frågeställningar. Anteckningarna och resultatet har vi sedan haft stor nytta av i vår 
resultatdiskussion där vi diskuterar resultatet kopplat till vårt syfte och vår bakgrund.  
Analysen har gått ut på att sortera, hitta regelbundenhet, samband och sociala mönster. Det 
finns två variationer av analytiska jämförelser, samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden. 
I den här studien har båda dessa metoder används eftersom tanken har varit att undersöka 
likheter och olikheter i resultatet.  Vi har valt att redovisa svaren på intervjufrågorna i den 
löpande texten med underrubriker som är direkt kopplade till vårt syfte och dess 
frågeställningar. Detta för att resultatet ska bli lättöverskådligt för läsaren. Som en röd tråd 
genom arbetet så kommer även frågorna i syftet att utgöra underrubriker i 
resultatdiskussionen. 
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4. Resultat 
Syftet var att beskriva vilka förutsättningar som en högstadieskola och en gymnasieskola 
skapar för att ge eleverna möjlighet till goda kostvanor och fysisk aktivitet. Här presenteras 
materialet som samlats in, analyserats och bearbetats genom att vi försökt att utröna vad den 
enskilda menar och hur han eller hon tänker och känner.  
 
 
4.1 Förutsättningarna för att utveckla skolmaten och få en pedagogisk helhet 
I skolmatsedeln för kommunen 2006 står det att det slängs mycket mat i skolrestaurangerna. 
Informanterna gav många olika förklaringar till detta. Bland annat att eleverna tror att maten 
ska ta slut och tar för mycket, eleverna tycker traditionellt sett inte att maten är god, eleverna 
tar för stora portioner och känner sedan att maten inte är god nog att äta upp, eleverna tar för 
stora portioner som de sedan inte orkar äta upp, att skolmaten helt enkelt inte är bra anses som 
en stor orsak. De olika svaren från informanterna har inget samband med varandra eller 
regelbundna mönster. Ingen av informanterna hade någon underbyggd teori om varför det ser 
ut på detta sätt, men de är medvetna om att den bortslängda maten kostar pengar som annars 
skulle kunna läggas på att utveckla skolmaten och dess meny och på så sätt skapa bättre 
förutsättningar för skolmaten än som det är idag när pengarna hamnar i soptunnan. 
 
Det är för få vuxna i dag som äter i matsalen, men det är mycket viktigt med vuxenkontakt 
under måltiderna, menar sju av de åtta informanterna. Förut så kunde högstadiepersonalen äta 
en pedagogisk lunch med eleverna till priset av tio kronor och nu kostar det 48 kronor. Det 
subventionerade priset togs bort på grund av besparingar inom kommunen. Pedagogiska 
inslag före och under måltider som innebär att eleven får lära sig saker om kosten, dess 
betydelse och att våga smaka är några av orsakerna till att vuxenkontakten i matsalarna 
efterfrågas för att skapa bättre förutsättningar enligt fyra informanter.  
 
Skolmåltidsmiljön idag är inte tillfredställande. Köerna är för långa, ljudnivån är för hög, det 
skräpas ner och lunchrasten är för kort enligt alla informanter i undersökningen. Detta innebär 
i dagsläget en mycket stressad situation för både elever och lärare som vill äta av skolmaten. 
Detta upplevs av alla informanter på båda skolorna och resultatet är således samstämmigt. En 
informant på gymnasieskolan uttryckte sig på följande sätt: 
 

Fler lärare skulle också äta med eleverna om det blev billigare för 
dem och en bättre miljö i matsalen. Som det är nu så är det en stökig 
miljö, många skräpar ner och lämnar kvar mat efter sig.  

 
Förslag på åtgärder för att förbättra miljön som framkommit från två av informanterna, en på 
vardera skolan är att skapa en trevlig miljö i matsalen där förrätt, varmrätt och efterrätt 
serveras, maten läggas upp på ett aptitligt sätt så den är inbjudande för alla sinnen, gott om tid 
så att eleverna tillsammans med lärarna får lugn och ro så att de får en pedagogisk lunch och 
ett avbrott från vardagens krav. Två av informanter en på vardera skolan hade inga förslag på 
åtgärder. 
 
Av svaren i intervjuerna framgår en efterfrågan frukt efterfrågas på de båda skolorna som 
eleverna har att äta vid lunch och mellan måltiderna Alla informanter tycker att frukt borde 
erbjudas efter maten eller under skoldagen. Alla informanter är eniga om att det skulle gynna 
eleverna studieresultat positivt. Detta medför kostnader för skolan och det är en prioriterings 
sak, om det går att införa för ledningen menar en av informanterna på gymnasiet. 
Högstadieskolan såg inte att det är möjligt att prioritera frukt. Blandningen av teori och 
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praktik sker vid för få tillfällen i dagsläget. Det innebär rent konkret att samordnade arbeten 
som till exempel temadagar som berör kost är en brist på båda skorna. Det är mycket viktigt 
att jobba mera ämnesövergripande och att samband skapas, nämns av tre informanter.  
 
En röd tråd genom elevens hela utbildning när det gäller kosten och skolmaten saknas idag, 
men är viktig för att rätt förutsättningar ska kunna skapas och att kostkostkunskapen ska 
kunna utvecklas anser två informanter. På högstadieskolans idrottslektioner pratas det inte så 
mycket om kost. Det är hemkunskapen som har ansvar för den största delen av 
kostundervisningen enligt undersökningen. Förhållandena på gymnasieskolan är tvärtom 
vilket innebär att hemkunskapen inte finns som ämne där, förutom för eleverna som går 
Hotell och restaurangprogrammet där kostlära ingår. Däremot har eleverna avsevärt mycket 
mer kost på idrotten än vad de har på högstadieskolan. Skolorna skiljer sig därmed åt när det 
gäller vilka ämnen som tar upp kosten i sin undervisning.  Elevinflytande när det gäller att 
tillsammans med eleven skapa en dialog kring maten i skolan är viktigt men saknas på 
skolorna i nuläget vad det gäller utvecklingen av skolmaten, dess meny och miljö för att få en 
pedagogisk helhet enligt en informant på vardera skola. Enda tillfället eleverna kommer till 
tals är via elevrådet och denna begränsade möjlighet finns på båda skolorna. Enligt en av 
informanterna på gymnasieskolan så måste eleverna ges möjligheter att analysera sitt sätt att 
leva och då är det också viktigt att rektorerna sätter sig in och arbetar mer med viktiga 
områden inom kosten. Här framkom kunskaper om glykemiskt index som ett viktigt verktyg. 
 
Föräldrarna är sällan närvarande i skolornas matsalsmiljöer men skulle kunna ha stor 
betydelse för att utveckla skolmaten positivt och öka elevernas förutsättningar för bra 
matvanor enligt samtliga informanter. De menar vidare att det skulle vara bra att föräldrarna 
blir informerade om hur viktigt det är med regelbundna och näringsriktiga måltider som 
frukost, lunch och mellanmål för att tillsammans med skolan ta ett gemensamt ansvar kring 
maten i skolan. Här råder en stor samstämmighet mellan skolorna. 
 
 
4.2 Målsättning för fysisk aktivitet på skolorna 
På högstadieskolan uttalar informanterna klart och tydligt målsättningen för fysisk aktivitet 
och de arbetar tillsamman med den mot målet på ett genomtänkt och naturligt sätt. De är 
samstämmiga i sina uttalanden. Informanterna säger att målsättningen är att skapa ett 
bestående och förhoppningvis livslångt intresse för fysisk aktivitet. Därför är det också viktigt 
att eleverna får förutsättningar att fortsätta vara fysiskt aktiva varje dag under sin kommande 
studietid vilket inte sker idag poängterar en av informant. I undersökningen framkommer att 
eleverna på högstadieskolan har de fysisk aktivitet en halvtimme per dag på grundskolan, det 
kallas fyshälsa.  Det är ett nytt ämne och är kopplat till idrotten, men skiljer sig på det sättet 
att andra ämneslärare än idrottslärarna planerar och leder lektionerna.  Fyshälsan ses som 
mycket viktig av samtliga informanter på denna skola och därför är detta schemalagt. 
Aktiviteterna sker med fördel i utomhusmiljö och består av olika typer av promenader i olika 
miljöer med varierande innehåll som tips- och frågerundor, glospromenader, 
diskussionspromenader och inhämtande av information med uppföljning i klassrummet. 
Under dessa promenader är lärare närvarande, promenerar och för en avspänd dialog med 
eleverna. Informanterna påpekar att möten i andra miljöer än skolan är viktiga för att elev och 
lärare ska lära känna varandra bättre. Lekar, brännboll och olika bollsporter ute på skolgården 
är också vanligt förekommande. I idrottshallen bedriver elever och lärare alla former av fysisk 
aktivitet, några exempel är styrketräning, bollsporter och olika redskapsövningar. Två 
informanter menar att det är bra att det är alla lärare och inte bara idrottslärarna som är 
engagerad i den fysiska aktiviteten för då får den bättre genomslagskraft och eleverna förstår 
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att det är någonting som är viktigt. Målet är också att eleverna ska uppleva aktiviteterna som 
lustfyllda och roliga. För att uppnå detta mål så är aktiviteterna varierande, roliga, utmanande 
och utvecklande. 
 
På gymnasieskolan däremot så finns det idag ingen tydligt uttalad målsättning för fysisk 
aktivitet. Två av informanterna uttalade sig att skolan borde försöka hälsoprofilera skolan och 
en annan att man borde ha ett mera genomtänkt uppdrag vad det gäller hälsoundervisning 
enligt läroplanen (Lpf 94). Detta arbete har påbörjats men är inte så långt gånget ännu. En av 
informanterna poängterade att det är för lite arbete med kost och fysik aktivitet på skolan i 
dag och att det finns stora brister. Denne menar också att bristerna måste synliggöras för att 
sedan utveckla möjligheterna och förankra dessa hos ledningen. En synpunkt som framkom 
på gymnasieskolan var att hälsoprojekt som Bunkeflo borde ha fått mer genomslagskraft med 
tanke på projektets positiva effekter. Det skulle kunna ge bra infallsvinklar för skolan vid 
skapande av en målsättning för fysisk aktivitet enligt en av informanterna. 
 
 
4.3 Möjligheter under skoldagen för fysisk aktivitet och tillfredställt kostbehov 
På gymnasieskolan har eleverna fysik aktivitet en gång per vecka i ämnet idrott och hälsa och 
utöver det, så är det elevens individuella val under utbildningstiden som styr hur mycket 
fysisk aktivitet som ingår i studierna. I årskurs tre så går det att välja en extra idrottskurs som 
innebär två timmar utöver den ordinarie idrottstimmen per vecka. Detta förutsatt att den 
kursen inte krockar rent schematekniskt med andra ämnen. Därför är det ganska få elever 
totalt sett som väljer denna kurs. Enligt en informant på gymnasieskolan så ska alla elever ha 
möjlighet att välja extra idrott i sitt individuella val. I nuläget är timplaner och 
schemaläggningen så att alla inte kan göra det. Skolan måste bli tydligare i sitt budskap och 
synliggöra och skapa förutsättningar för eleven så att deras val kan tillgodoses. Skolledningen 
arbetar i skrivande stund med att justera timplanerna så att detta ska kunna uppfyllas ur ett 
kvalitets- och miljöperspektiv berättar en av informanterna på gymnasieskolan. På en del 
program finns det valbara kurser som innehåller fysisk aktivitet, men det gynnar långt ifrån 
alla elever eftersom inte alla kan välja dessa kurser. I så fall så skulle eleverna behöva vara 
inskrivna på flera program samtidigt. Detta skulle då rent organisatoriskt inte gå ihop 
eftersom kurser går parallellt med varandra. Två informanter anser att skolans ledning är 
viktig när det gäller att skapa möjligheter för kost och fysik aktivitet. Samordningen av 
resurser finns idag men i alldeles för liten utsträckning för att nå alla elever enligt två 
informanter på gymnasieskolan. Detta skulle kunna uppstå med en bra dialog och ett bra 
samarbete mellan ledning, lärare och elever för att slutresultatet ska bli tillfredställande för 
alla parter.  
 
På högstadieskolan bedrivs det daglig fysisk aktivitet som består av två lektioner i idrott och 
hälsa och tre tillfällen med fyshälsa per vecka. Fyshälsan innebär att eleverna rör sig minst en 
halvtimma per dag de dagar de inte har idrott. Aktiviteterna innebär promenader, aktiviteter i 
sporthall och olika utomhusaktiviteter. Det finns också ett fredagstema och periodvis består 
tematiden av fysisk aktivitet. En av studieenheterna, vilket motsvarar cirka hundra elever, 
använder en del av tematiden till att laga näringsriktig kost. Samtliga informanter som 
kommer från denna skola uttalar tydligt att de tycker att fysisk aktivitet är viktigt. Här råder 
det en samsyn om fysisk aktivitet vilket det inte gör på gymnasieskolan. 
 
Båda skolorna får sin mat från kommunens centralkök som ligger i en av dessa skolor. Vad 
som serveras följer menyn för skolrestaurangerna i kommunen, som i sin tur följer 
livsmedelsverkets riktlinjer för skolluncher. Enligt sex informanter så kan eleverna erbjudas 
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ett alternativ till den ordinarie skollunchen mot uppvisande av intyg från skolsyster, kurator 
eller skolläkare. Eleverna kan inte själva säga vad de behöver och vill ha för kost. Förövrigt 
ska det alltid finnas ett vegetariskt alternativ till den ordinarie skollunchen enligt två av 
informanter. Övriga informanter var tveksamma till om det fanns alternativ (som inte kräver 
intyg) eller inte men alla visste att det serveras sallad i varierande mängd och såg det som ett 
alternativ. Dessa svar belyser att skolan och skolrestaurangerna är skilda verksamheter. 
Skolrestaurangen är någonting som man går till för att äta sin lunch för att sedan återgå till 
skolverksamheten och då är det ingen pedagogisk lunch. Ett tvårätterssystem efterfrågades av 
två informanter.  Hälften av informanterna säger att frukost i skolan vore önskvärt för att öka 
elevernas välbefinnande och öka inlärningen men då måste frukosten vara allsidigt 
komponerad och innehålla alla våra näringsämnen. Skälet till varför frukost inte serveras idag 
är att det medför kostnader för skolan. Pengar som inte finns idag enligt en informant på 
högstadieskolan.  
 
Mellanmålen tillagas ute på vardera skolan och på gymnasieskolan serveras detta endast till 
de elever som valt specialidrott i sina studier och detta är kostnadsfritt för dem. Kostnaderna 
för råvarorna begränsar utbudet och vanligast är mjölk, frukt och bröd säger tre av 
informanterna. Undersökningen visar att övriga elever hänvisas till vad skolcafeterian har att 
erbjuda. Av svaren i intervjuerna framkommer att utbudet inte är det bästa för elevernas hälsa 
och prestation.  
 

Det är det vi tar upp om deras luncher när de går och dricker en 
och en halv liter cola och känner sig jätte pigga och sen klockan 
två är de döda.  

 
I dag består det enligt undersökningen av bland annat smörgåsar, konditorivaror, läsk, godis 
och tillgången på frukt är begränsad. Enligt en av informanterna så ska skolcafeteriorna i 
kommunen inte ska sälja läsk, godis och konditorivaror under 2006. Det framkommer också 
att eleverna då måste få andra bra och prisvärda alternativ att välja på.   
 
På högstadiet finns det ingen skolcafeteria däremot så erbjuds eleverna att köpa mellanmål på 
skolan, chokladdryck och vitt bröd är det som är vanligast förekommande enligt två 
informanterna. Äter eleverna oregelbundna och dåligt sammansatta måltider så påverkas deras 
studieresultat och hälsa negativt. En kost bestående av snabba kolhydrater som socker och 
mjöl måste minskas vilket poängteras av tre försökspersoner. Enligt en informant på 
högstadieskolan får eleverna lära sig om de olika kolhydraternas betydelse i 
hemkunskapsämnet men tiden till ämnet skulle behöva utökas för att eleverna ska hinna få så 
tillräckliga kunskaper som möjligt för att kunna välja bra alternativ för sin egen livsstil. 
Hälften av informanterna, två på vardera skolan uttrycker att den typ av mellanmål som 
serveras i dag inte är det bästa för eleven, men en av dessa säger att det är bättre att äta 
någonting än ingenting alls och att bra alternativ bör införas.  
 
 
4.4 Åtgärder för att stödja och kompensera de elever som inte är fysiskt aktiva 
På gymnasieskolan så förekommer det extra stöd till ett mycket begränsat antal elever. Dessa 
får individuella handlingsprogram som innefattar kost och fysik aktivitet så att de på sikt ska 
komma tillrätta med sina hälsoproblem och kunna delta i idrottsundervisningen. I dagsläget så 
är resurserna för små vilket gör att endast ett fåtal elever kan dra nytta av detta. Enligt 
undersökningen så måste det få finnas kvar och utvecklas i större omfattning. Stödet är infört 
på initiativ från rektor och ett samarbete mellan skolsystern och en av idrottslärarna. En 
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informant på vardera skolan har hälsosamtal med samtliga elever på skolorna och där de kan 
påverka, vägleda och arbeta förebyggande med eleverna. Möjligheterna skulle vara större om 
hälsosamtalen fick mer tid till förfogande enligt undersökningen. Dessa två informanter måste 
också göra prioriteringar i sitt arbete på grund av det stora antalet elever som de har att hinna 
med. En av dem menar att detta kräver mycket ork och påtalar att för att få mera resurser 
måste skolledningen tycka att det är viktigt. Då kan man skapa bättre förutsättningar och få 
resultat enligt informanterna. En av dessa säger följande: 
 

Som det är nu så är det för lite åtgärder och skolan når långt ifrån 
alla elever. Här måste till handlingskraft från alla som arbetar 
innanför skolans väggar. 
 

För de elever på högstadieskolan som är fysiskt inaktiva på idrottslektionerna upprättas i dag 
ett individuellt program. Det viktigaste är då inte innehållet utan att de ska komma till idrotten 
och utöva fysisk aktivitet i någon form. Aktiviteterna består av styrketräning, promenader och 
att agera hjälplärare. En av informanterna tyckte att man skulle kunna göra detta mycket mer 
och efterlyser resurser på samma sätt som i övriga ämnen. Idag så saknas dessa möjligheter så 
att elever kan få stöd och hjälp att vara aktiva i gruppen och inte bara enskilt.  
 
Två av informanterna på gymnasieskolan påtalar att dagens klasser med stort elevantal 
försvårar möjligheterna att stödja alla elever på rätt sätt och få dem aktiva i gruppen. 
Samläsning som ger stora elevgrupper innebär minskade personalkostnader, men på 
bekostnad av försämrade förutsättningar för den enskilde eleven. Hopslagning av klasser är 
idag vanligare på gymnasiet och det är också här som antalet inaktiva elever är större enligt 
undersökningen. Ett samarbete mellan skolsköterskan och en av idrottslärarna på högstadiet 
finns när det gäller överviktiga elever och det finns därmed en likhet på skolorna. En 
begränsande faktor som framkommer när det gäller fysiskt inaktiva elever är de gemensamma 
omklädnings- och duschutrymmena. Det finns elever som inte klarar att duscha med andra 
och måste få möjligheter till enskilda utrymmen. Här är det idag en stor skillnad på skolorna 
eftersom gymnasieskolan har den möjligheten medan högstadiet saknar detta. En informant på 
vardera skolan sade att eleverna har ett eget ansvar när det gäller deras hälsa som 
informanterna vill att eleverna med hjälp av skolan ska ta på allvar. 
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5. Diskussion 
 
5.1 Reliabilitet och validitet 
Den metod som används för insamlingen av information måste alltid kritiskt granskas för att 
avgöra hur tillförlitlig och giltig den information är som kommer fram. Reliabiliteten mäter att 
tillvägagångssättet eller instrumentet ger samma resultat vid olika tillfällen när i övrigt 
omständigheterna är lika. Att en under sökning kännetecknas av validitet innebär att den 
mäter eller beskriver det den är tänkt att göra.91 Det påverkade reliabiliteten i undersökningen 
positivt är att det inte var något internt bortfall från intervjufrågorna. Bandspelare, penna och 
anteckningsblock användes vid intervjuerna och efter varje intervju så skrevs det som sagts 
ner ordagrant. Alla intervjuer genomfördes ostört, utom vid ett tillfälle då telefonen ringde ett 
flertal gånger, försökspersonen hade även en tid att passa efter intervjun. Dessa två faktorer 
minskade reliabiliteten just vid den intervjun. Syftet låg till grund när intervjufrågorna 
utformades och utgör på så sätt en god validitet. Det som kan påverka reliabiliteten negativt är 
att vi inte är så vana att göra intervjuer och att den som intervjuade några gånger avbröt den 
som intervjuades. För att stärka validiteten ytterligare i undersökningen kunde frågan om vad 
som är målsättningen kunde frågan om vad som är skolans målsättning och framtidsvision när 
det gäller kosten funnits med. I undersökningen så tycker vi att vi ändå fått så pass 
uttömmande utlåtanden i de övriga frågorna så att frågan ändå kunnat besvaras på ett 
godtagbart sätt. När vi efter första genomläsningen av insamlad data valde att kategorisera 
efter de fyra frågeställningarna i syftet, så kan validiteten ifrågasättas. Detta därför att dessa 
frågor kan ha styrt resultatet och gjort att meningsfulla kategorier fallit bort. Dock så såg vi 
inte att den risken var så stor eftersom vi hela tiden hade i åtanke att välja in ytterligare 
kategorier för att uppnå syftet om det visat sig framkommit relevant data och de kategorier vi 
hade inte varit tillräckliga.  Kategoriseringen i ett tidigt skede har också varit till hjälp för att 
behålla fokus på syftet. 
 
Eftersom undersökningen endast grundar sig på det som kommit fram på två skolor, kan man 
inte dra några generella slutsatser, vilket kan medföra en brist i vårt arbete. Hade vi studerat 
fler skolor så hade kanske infallsvinklar bli fler och då kunnat dra fler slutsatser i 
diskussionen. Däremot så kan man se tydliga tendenser som det finns anledning att tro 
förekommer på andra skolor. Dels för att samhällstrenden pekar på alltmindre fysisk aktivitet 
och sämre kostvanor bland våra barn och ungdomar. Dels för att vi har varit runt på olika 
skolor under vår verksamhets förlagda del av utbildningen och på dem har det sett ut på 
liknande sätt som i undersökningen. Sen så stärker bakgrunden i arbetet den bild vi fått. 
 
 
5.2 Förutsättningarna för att utveckla skolmaten och få en pedagogisk helhet 
Bortkastad mat utgör idag en ekonomisk förlust. Om svinnet minskar så skulle de pengar som 
därmed sparas kunna läggas på att utveckla skolmaten. Anmärkningsvärt i undersökningen är 
att vi fick så många olika svar på varför eleverna slänger mat. Det skulle kanske vara ide att 
verkligen ta reda på vad den egentliga orsaken är och på det sättet öka förutsättningarna så att 
eleverna äter upp maten eller tar mindre portioner. Vi anser inte att den enkla förklaringen att 
eleverna tar för stora portioner och sedan slänger bort maten är hållbar. Här krävs mer 
djupgående undersökningar för att ta reda på orsaken. Att skolmaten inte är den bästa 
framkommer i undersökningen och får medhåll av oss. Skulle skolmaten, som skolminister 
Ibrahim Baylan säger, komma att ingå i skolans kvalitetsredovisningar så ökas möjligheterna 
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att för att utveckla den. För som han säger är det viktigt att kvalitén på skolmaten förbättras 
vilket är nödvändigt för att följa upp och förbättra skolan.92  
 
Nordlund och Jacobsson93 och Halling et al.94 menar att det är viktigt att göra skolmåltiderna 
till en integrerad del i undervisningen och ge den ett pedagogiskt syfte vilket överensstämmer 
med resultatet av undersökningen där samband, samarbete och ämnesövergripande insatser 
ses som viktigt för att uppnå detta. Trots att det anses viktigt så har inte alla informanter i 
nuläget riktigt koll på vad deras kollegor tar upp i respektive ämne om kosten och den fysiska 
aktiviteten så det finns en del att arbeta med för att utveckla den delen. I undersökningen 
framkommer det att innebörden av näringsriktiga och regelbundna måltider som frukost, 
mellanmål och skollunch även bör få förankring hos föräldrarna för ökat samarbete mellan 
skola, eleven och hemmet, vilket också framhålls av Mjölkfrämjandet95 för att på så sätt 
sträva åt samma håll.  Föräldrar och skola har ett gemensamt ansvar för grundläggning av 
goda kostvanor hos eleverna.96 Detta kan vi också hålla med om eftersom det krävs ett 
helhetstänkande från alla inblandade för att få positiva effekter. Precis som vi misstänkte 
innan vår undersökning så efterlyser informanterna fler vuxna pedagoger som äter med 
eleverna i matsalen. Vuxnas närvaro påverkar eleverna att äta bättre så ett steg i rätt riktning 
vore att satsa på fler vuxna i matsalen. En anledning till att antalet vuxna pedagoger som äter 
lunch i skolmatsalen har minskat kan bero på att de får betala betydligt högre pris i 
förhållande till vad skolmaten kostar att tillverka, efter det att de pedagogiska måltiderna 
tagits bort.97  
 
Enligt Nordlund och Jacobsson98 så kan en stökig och stressig miljö också vara orsaken till ett 
sämre näringsintag. Förutom att näringsintaget försämras gör det att eleverna låter bli att gå 
till matsalen, vilket framkommer i vår undersökning. Bra skolluncher i en miljö som gör det 
trevligt att äta borde vara en självklarhet, men höga ljudnivåer som ofta är vanligt gör att det 
inte alltid upplevs så enligt Nordlund och Jacobsson99. I resultatet kom det fram som en viktig 
aspekt att skapa en trevlig miljö i matsalen, gärna så att maten läggs upp så att den blir 
tilltalande för alla sinnen och att eleverna måste få ett avbrott från alla de krav som de ställs 
inför. Därför kan det vara en god ide att rent av schemalägga lunchen och gå dit tillsammans 
med sin lärare och i lugn och ro få av njuta måltiden. 
 
Skollagen säger ingenting om kvalitén på skollunchen och heller inget om måltidens längd, 
tidpunkt eller matsalsmiljö.100 Efter det som kommit fram i resultat från undersökningen 
angående matsalsmiljön så ser vi det som mycket viktigt att skollagen kommer att innefatta 
dessa punkter, vilka är på förslag i revideringen. I läroplanerna talas det om begreppet hälsa 
ganska generellt utan att kosten specificeras, så i framtida läroplaner vore det önskvärt om 
kosten fick ett utökat utrymme och betydelse, vilket skulle göra att kostfrågor och samband 
lättare kan befästas i undervisningen. På så sätt kan möjligheterna öka så att det blir ett 
helhetstänkande kring maten miljön och hälsan. Skolans måltider bör ses som ett pedagogiskt 
hjälpmedel och kostfrågor måste synliggöras i fler ämnen än hemkunskapen så att de finns 
med som en röd tråd igenom hela elevens utbildning.101 Detta saknas i dag på så sätt att 
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kosten ingår i olika ämnen på gymnasieskolan och högstadieskolan. Det behöver dock inte 
vara negativt förutsatt att det finns ett samarbete ämnen emellan.  
 
Undersökningen visar att eleverna måste få vara med och påverka sin måltidssituation för att 
den ska kunna bli en pedagogisk helhet. En dialog mellan lärare och elever kring maten i 
skolan är väldigt viktigt vilket också framhävs av Nordlund och Jacobsson102. Enligt 
undersökningen så är det viktigt att skolledningen arbetar med viktiga områden inom kosten, 
glykemiskt index sågs som ett viktigt verktyg i inlärningen enligt en informant. Enligt 
Paulun103 bör barn följa glykemiskt index för att både må bra och prestera optimalt i skolan. 
Birgitta Barkeling framför dock kritiska synpunkter angående denna metod i Forskning och 
Framsteg104. Det man kan ha i åtanke är att denna metod funnits länge och har medfört 
positiva effekter för många människor och det verkar som att fördelarna överväger 
nackdelarna. I en värd där människan äter all möjlig mat utan att analysera vad det är man 
stoppar i sig så kan det vara värt att prova glykemiskt index i skolan och sedan utvärdera och 
väga fördelar mot nackdelar.  
 
 
5.3 Målsättning för fysisk aktivitet på skolorna  
Avsaknaden av målsättning på gymnasieskolan för fysisk aktivet är en av förklaringarna till 
att den fysiska aktiviteten är så begränsad. Undersökningen visar på brister trots att det finns 
ambitioner. Till exempel som att öka utbudet och ge fler möjligheter till fysiska aktiviteter, 
detta är dock inte tillräckligt och följer inte uppdraget i Lpf 94 enligt vår undersökning. En av 
informanterna på gymnasieskolan betonar vikten av att tillsammans med skolledningen lägga 
en strategi där man utgår från elevperspektivet om det ska bli en hållbar utveckling när det 
gäller hälsa och fysisk aktivitet på skolan. Informanten uttrycker sig att: 
 

man ska inte fokusera på problemen, viket alltid är det vanliga i dagens skolor, 
man ska i stället fokusera på det vi kan göra någonting åt. Idag är det dock för lite 
jobb med hälsa och fysisk aktivitet på gymnasieskolan.  

 
Inspiration från hälsoprojekt som Bunkeflo kunde enligt vår undersökning vara någonting att 
ha i åtanke. I det här projektet har man med hjälp av samverkan mellan olika aktörer med 
syftet att skapa en hälsosam livsstil nått positiva effekter när det gäller koncentration och 
skolprestationer.105 Genom att skapa sig en bild och ta del av vad som görs inom området 
fysisk aktivitet så kan det inspirera till nytänkande, kreativitet och vidare utveckling inom 
området enligt vår mening. 
 
Högstadieskolan har en uttalad målsättning att skapa ett bestående och livslångt intresse för 
fysisk aktivitet hos eleverna och enligt undersökningen tycker alla informanter på denna skola 
att detta är viktigt. Det är den samstämmigheten som också behövs för att det ska bli något 
resultat. Att man tycker det är viktigt och att man är intresserad och engagerad ser vi som 
viktiga bitar för att skapa målsättningar. Numan106 nämner förutom dessa faktorer även 
noggrann planering, fungerande personkemi mellan de inblandade och att dessa drar åt 
samma håll som viktiga faktorer för att lyckas. Ytterligare en viktig pusselbit är att rektorn 
driver och stödjer arbetet.107 Med tanke på hur hälsoutvecklingen ser ut bland dagens elever 
så borde det ligga i alla skolors intressen att fortbilda rektorerna inom områden som kost och 
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fysisk aktivitet och se till att de verkligen sätter sig in och utvecklar dessa områden ute på 
skorna. Helt klart så skiljer sig i dagsläget högstadieskolan som har en målsättning för fysisk 
aktivitet från gymnasieskolan som inte har någon målsättningen för fysisk aktivitet. Den stora 
skillnaden ligger i förutsättningarna att skapa daglig fysisk aktivitet för eleverna. En annan 
skillnad är att personalen på högstadieskolan har en dialog med varandra och samarbetar mer 
över ämnesgränserna. På gymnasieskolan finns engagemang och kompetens på vissa håll men 
bristande kommunikation mellan varandra gör den inte samordnas. Skulle resurserna 
samordnas och ett helhetstänkande finnas skulle förutsättningar skapas. 
 
5.4 Möjligheter under skoldagen för fysisk aktivitet och tillfredställt kostbehov 
I undersökningen framkom att på högstadieskolan så får alla elever en tillfredsställande och 
kontinuerlig mängd fysisk aktivitet och där med uppfylls läroplanens mål för daglig fysisk 
aktivitet. Vilket är långt ifrån vad eleverna på gymnasieskolan får. Där avgör till stor del deras 
egna val hur mycket fysisk aktivitet de ska få tillgång till utöver den ordinarie idrottstimmen 
per vecka. Valmöjligheter och utbudet är relativt begränsat för eleverna. En del av denna 
skillnad och brist kan bero på det som skolverket i sin kartläggning sett att gymnasieskolan 
haft svårt föra att hitta former för ändringen som gjordes 2003 i läroplanen om att skapa 
förutsättningar för regelbunden fysisk aktivitet. Frågan är då har gymnasieskolan inte lyckats 
skapa förutsättningarna eller har de inte anammat ändringen i läroplanen? Tittar vi på 
högstadiet så erbjuds alla elever schemalagd daglig fysisk aktivitet. Just schemaläggningen 
tror vi är viktigt för att på så sätt blir den fysiska aktiviteten av och det markerar också vikten 
av daglig fysisk aktivitet. Skolledningens roll är viktig. Att det finns deltagande och 
engagemang av vuxna, är nödvändigt för att föra arbetet med daglig fysisk aktivitet framåt.  
 
Detta finns det stöd för även i forskningsrapporten ”Att vara tonåring och må bra” kanske 
vore det ide för gymnasieskolan att titta på dessa två bitar för att utöka förutsättningarna för 
fysisk aktivitet. Det råder nämligen ingen tvekan om att de elever som kommer från den 
högstadieskola där undersökningen gjorts till gymnasieskolan i undersökningen får 
försämrade möjligheter till fysisk aktivitet. På så vis går många av de positiva effekter som 
fysisk aktivitet medför förlorade. För som Engström108 skriver så utgör den fysiska aktiviteten 
och motoriska träningen en viktig del i barns fysiska, motoriska, sociala och personliga 
utveckling och även goda hälsoeffekter på sikt enligt Faskunger och Hemmingsson109. En 
annan bidragande orsak till skillnaderna i mängden fysisk aktivitet på skolorna kan vara att 
gymnasieskolan saknar målsättning för den fysiska aktiviteten.  
 
Undersökningen ger utryck för att eleverna har ett eget ansvar när det gäller sin hälsa. 
Hälsoperspektivet i undervisningen har en betydande roll för att eleverna ska kunna ta det 
ansvaret och öka förståelsen.110 Det ska vara roligt att utöva fysisk aktivitet sägs det i 
undersökningen och det är vi beredda att hålla med om, för som Annerstedt111 skriver så 
förväntar sig eleverna att det ska vara roligt. Blir den fysiska aktiviteten en positiv upplevelse 
så ökar möjligheterna för att den blir regelbundet återkommande. 
 
När det gäller kosten så är utbudet av alternativ till den ordinarie skollunchen begränsade på 
båda skolorna. Fler alternativ borde erbjudas, för som en av försökspersonerna påpekar så har 
alla olika smak och därför skulle fler alternativ tillfredställa fler elever, precis som Nordlund 
och Jacobsson112 anser, vilket också styrks av Halling et al.113. Det måste finnas minst två 
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lagade huvudrätter att välja på och det bör också finnas vegetariska alternativ.114 Frukt är 
något som borde införas på båda skolorna både efter maten och mellan måltiderna enligt vår 
undersökning. Detta är också viktigt för att våra barn och ungdomar ska få i sig naturliga 
antioxidanter och rätt sorts kolhydrater som frukt skulle innebära.115 Informanterna i vår 
undersökning syftar till är att eleverna ska få i sig energi mellan måltiderna så att de ska orka 
hela skoldagen på detta sätt. Det skulle vara bra om frukt och bär fanns till hands på skolorna 
så att eleverna fick möjlighet att välja det alternativet i stället för läsk, godis, kakor och vitt 
bröd som ofta är utbudet i skolcafeterior och kiosker.  
 
Av informanternas svar framkommer att förekomsten av mellanmål är en prioriteringsfråga 
från skolledningen. De menar vidare att införandet av frukt skulle förbättra elevernas 
studieresultat i positiv riktning. Vi ser här också att det är bra för de elever som slarvar med 
frukost och lunch om frukt skulle finnas till hands på så sätt finns det då en chans att de i alla 
fall får i sig näring av rätt sort även om inte mängden ändå räcker för en hel skoldag. Enligt 
Hulten116 och Hannaford117 så tar den skräpmat som finns i skolans cafeterior upp utrymme 
för den rätta sortens mat som skulle kunna ge eleverna de näringsämnen som krävs för att de 
ska kunna utnyttja hela sin mentala och fysiska kapacitet.118 Med tanke på att sockerintaget 
enligt Paulun119 på hundra år har ökat till i snitt 40 kilo per person och år så kan det nog vara 
rimligt att begränsa sockerutbudet i skolan. Persson och Eriksson120 poängterar också att 
läskintaget det senaste tretton åren har ökat med 216 procent och att landets rektorer måste 
besluta om godis och läskfria skolor.121 Om inte detta sker så tror vi att utvecklingen när det 
gäller framtida hälsotillstånd blir ohållbar, både prestations och kostnadsmässigt på grund av 
olika sjukdomar. 
 
Eleverna måste vägledas in på rätt väg mot de bättre alternativen och där har vi som 
pedagoger en mycket viktig roll. Vi får inte glömma bort den resurs som föräldrarna utgör och 
därför behöver skolan utveckla ett samarbete med dem. I grund och botten så handlar det om 
vad barnen får lära sig att äta från begynnelsen, vilket också Hulten122 anser. Föräldrarna har 
chans att påverka och vägleda barnen in på rätt väg redan innan de börjar i skolan. Sedan är 
det också viktigt att skolan kan medverka till att bra vanor kan fortsätta och byggas på under 
deras skoltid. Ett steg i rätt riktning är att kommunen har börjat se över utbudet i 
skolcafeteriorna och ska plocka bort en del ohälsosamma livsmedel enligt undersökningen. 
 
Det efterfrågades frukost i undersökningen, för att många elever skulle må bättre och att 
inlärningen skulle främjas. Det poängterades att den i så fall måste vara allsidigt komponerad 
och innehålla alla våra näringsämnen vilket också får medhåll av Carlén och Dahlqvist123. På 
skolor med frukost rapporteras det om ökad trivsel, lugnare lektioner och att eleverna orkar 
bättre.124 Anmärkningsvärt i studien är som vi ser det bristerna i mellanmålen. Båda skolorna 
har mellanmål men kostnaderna för råvarorna begränsar utbudet enligt vår undersökning. På 
gymnasieskolan kan inte alla elever äta mellanmål för det serveras endast till elever som valt 
specialidrott i sin studiegång. Här verkar det som om dessa elever har företräde framför andra 
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elever som kanske har lika stort energibehov men som inte läser program med specialidrott. 
Högstadiet har mellanmål till alla elever för en kostnad av elva kronor. Detta innebär att 
mellanmålet kostar mer än vad råvarorna för en portion skollunch kostar. Utbudet består av 
chokladdryck och vitt bröd som det ser ut nu, dock sade en av informanterna att 
fullkornsprodukter är på gång under 2006. Enligt Paulun125 är denna typ av mat baserad på 
snabba kolhydrater som socker och vitt mjöl som är billiga baslivsmedel och som snabbt bryts 
ner av kroppen vilket är negativt för hälsan. Undersökningen visar att det bör ske en 
minskning av de snabba kolhydraterna i skolan. Hulten126 menar att det borde vara självklart 
att servera mat som är hälsosam i skolmiljöer och att avsaknaden av snabba kolhydrater ger 
en lugnare social miljö både borta och hemma.  Paulun127 menar att lågt blodsocker orsakar 
trötthet, irritation och koncentrationssvårigheter och kan uppstå när man äter för sällan, men 
också när man äter för mycket snabba kolhydrater på en och samma gång. Det borde då enligt 
vår mening vara självklart att skolan ger eleverna möjligheter till regelbundna måltider och tar 
bort alla snabba kolhydratskällor så att inte lågt blodsocker blir ett hinder i deras inlärning. 
Enligt Wiking 128 så ökar snabba kolhydrater också risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
Hem- och konsumentkunskap har enligt kursplanen det största utrymmet för kostundervisning 
och så långt låter det ju bra, men då ska man ha i minnet att det är skolans minsta ämne.129 
Därför är det inte helt obefogat när det i undersökningen efterfrågas mer tid till ämnet och 
precis som Halling et al.130 menar så måste det bli mer regelbundenhet i detta ämne under 
elevernas hela studietid för att få en varaktig förståelse och kunskap om kosten. Då är det 
viktigt att det praktiska innehållet i undervisningen får det utrymme som krävs bland annat för 
att få prova på att laga till en allsidig kost. Vi får inte glömma gymnasieeleverna eftersom det 
är ännu viktigare för dessa elever eftersom de snart tar steget ut i vuxenlivet. Det är trots allt 
en generation som i sin tur ska överföra sina vanor till sina barn. Detta får inte underskattas 
om vi på sikt ska kunna komma åt dagens hälsoproblem. På högstadieskolan har de tagit tid 
från hemkunskapen till fysisk aktivitet vilket kan tyckas märkligt med tanke på att båda 
ämnena handlar om hälsa. Då kanske man inte ska ta från det ena för att ge till det andra det 
måste motverka syftet enligt vår syn på detta. På gymnasienivå saknas hemkunskapsämnet så 
den kostundervisning som bedrivs där förekommer inom idrotten och på vissa program.   
 
 
5.5 Åtgärder för att stödja och kompensera de elever som inte är fysiskt aktiva 
Med tanke på att den fysiska aktiviteten minskar bland barn och ungdomar enligt 
Engström131. Så är det viktigt att ta det Eriksson132 skriver i på allvar när han menar att skolan 
har en viktig uppgift i att stödja och kompensera alla elever.133 En åtgärd som båda skolorna 
använder sig av är att det upprättas individuella program för de elever som inte är fysiskt 
aktiva på idrottslektionerna. Det efterlyser Annerstedt et al.134 för han säger att 
undervisningen bör vara individualiserad och elevcentrerad för att alla ska nås. Vi tror inte att 
Annerstedt et al.135 menar att undervisningen alltid ska vara individualiserad och 
elevcentrerad och att man alltid ska arbeta med enskilda lösningar för dessa elever. Istället 
anpassa lektionen på ett sådant sätt att de kan delta men på sina villkor. Synpunkter som kom 
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fram i undersökningen var att grupperna i idrott är för stora vilket försvårar möjligheterna till 
att ha en personlig dialog med varje enskild elev och att kunna tillmötesgå alla elevers behov. 
Individualisering går förlorad vilket missgynnar elever som behöver hjälp för att bli fysiskt 
aktiva. En svaghet som vi kunde ana hos båda skolorna var att i nu läget är de det mest i de 
”akuta fallen” som åtgärder sätt in. En mer långsiktig lösning skulle vara att föredra för att få 
alla elever fysiskt aktiva.  
 
I bakgrunden anses ofräscha omklädningsrum som en orsak till att elever väljer bort den 
fysiska aktiviteten och speciellt då för flickorna.136 Det visar sig också i studien och där 
poängterar försökspersonerna att omklädning och duschning är ett orosmoment. Främsta 
orsaken tros vara att elever inte vill visa sin kropp för andra. Så det borde finns det enskilda 
duschar att tillgå vilket det endast gör på gymnasieskolan. I detta resonemang ligger det en hel 
del för som Grindberg och Lanlgo Jagtöien137 skriver är det kroppsliga så väl synligt för alla. 
De syftar inte bara på det utseendemässig utan även på att barn och ungdomar behöver många 
kroppsliga rörelseerfarenheter för att kunna styra sin kropp så de kan delta i den sociala 
samvaron med andra. Vi tror att en starkt bidragande orsak till att elever inte är fysiskt aktiva 
beror just på att de saknar dessa erfarenheter. På gymnasieskolan finns det tillgång till enskild 
dusch, behöver däremot någon elev det på högstadieskolan är det upp till lärarens goda vilja 
att låna ut sin dusch. 
 
Halling et al.138 efterlyser att elevernas kompetens ska höjas så att de på egen hand kan vara 
kritiska och på så sätt lära sig att välja bättre alternativ framför de sämre och det trycker man 
även på i vår undersökning, vilket även innefattar den fysiska aktiviteten. Om eleverna kan 
införskaffa sig denna kompetens så tror vi att deras självbild kan stärkas på ett positivt sätt. 
Det är viktigt i vår värld där media massproducerar bilder och löpsedlar med skönhetsbilder 
och mirakelkost som lösningen på alla problem. Eleverna lär sig helt enkelt vad som är bra, 
respektive dåligt och slipper bli inledda på fel väg. 
 
 
5.6 Slutsats 
När det gäller att skapa förutsättningar för goda kostvanor och fysisk aktivitet finns det många 
områden att utveckla på skolorna. Mellan personalen och mellan samtliga ämnen bör ett 
utökat samarbete och ett ömsesidigt kunskapsutbyte ske. Det skulle utgöra en oumbärlig 
resurs i arbetet för elevernas lärande och utveckling i hälsofrågor som kost och fysisk 
aktivitet. Det krävs agerande från alla vuxna både i och utanför skolan och att dessa tar till 
sig, ser, förstår och förmedlar sambandet mellan kost och fysisk aktivitet till eleverna. Som 
det ser ut idag så har högstadieskolan kommit längre än gymnasieskolan i att tillämpa och 
skapa förutsättningar för fysisk aktivitet. Skollunchens möjligheter till inbjudande miljö, ökad 
valfrihet för att tillfredställa alla elevers näringsbehov och även regelbundna måltider av 
näringsmässig kvalité bör få högsta prioritet. Fler vuxna som äter i skolmatsalarna är viktigt 
och att skollunchen integreras i den pedagogiska verksamheten. Våra tidigare erfarenheter och 
kunskapen vi fått genom att göra detta arbete är något som vi vill dela med oss av och vi 
hoppas att vårt värdefulla budskap leder elever vidare mot ett livslångt intresse för goda 
kostvanor och daglig fysisk aktivitet som en viktig del i deras nuvarande och framtida hälsa. 
Vi kan inte nå alla på en gång men med varje individ som förstår och tar till sig budskapet 
ökar förutsättningarna för fler elever, likt ringar på vattnet. 
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5.7 Användning i vår framtida lärarroll  
Innan vi påbörjade vårt arbete så visste vi och förstod att detta skulle bli ett arbete som vi 
skulle ha stor nytta av i vår framtida lärarroll. Undersökningen visar att det hos flera personer 
finns bra och intressanta tankar, förslag och påbörjade arbeten när det gäller kost och fysisk 
aktivitet. Vi har själva en hel del tankar, idéer och förslag som tillsamman med detta skulle 
kunna öka förutsättningarna att nå eleverna. Det finns ett visst samarbete mellan lärare och 
ämnen som med fördel skulle kunna utökas betydligt. Ökad medvetenhet och mera kunskap 
inom dessa områden är också något som behövs i större omfattning ute på skolorna och hos 
föräldrar. Det känns väldigt motiverade och inspirerade för oss att fungera som spindeln i 
skolans nätverk. Vår målsättning är att förmedla och förankra våra kunskaper innanför 
skolans väggar med läroplanerna och eleverna som våra vägledare. Skolan kan skapa enormt 
stora förutsättningar om man vill se möjligheterna.  
 
Vår ambition är att alla elever på sikt ska kunna förstå sambanden mellan kosten och den 
fysiska aktiviteten och se kunskaperna som ett hjälpmedel till att kunna leva ett aktivt friskt 
liv med alla positiva effekter det medför. För att förverkliga den ambitionen så krävs det en 
tydlig målsättning på skolan och att samarbete och kunskap är nyckelorden för att skapa en 
helhet och en förståelse hos eleverna. Som idrottslärare har vi en mycket viktig och central 
roll tillsammans med övrig personal för kost och fysisk aktivitet i skolan och vi vill ge 
eleverna de bästa förutsättningarna inom dessa områden för att de ska tillgodogöra sig dem på 
bästa sätt, vilket också är vårt uppdrag.  
 
5.8 Förslag på fortsatt forskning 
Som förslag på framtida forskning så föreslår vi att någon undersöker olika metoder för hur 
skolan kan nå de elever som ännu inte är fysikt aktiva i skolan. Hur nås dessa elever på bästa 
sätt och hur får man dem att hitta just de aktiviteter som passar dem? Vår tro är just att alla 
elever kan nås och att alla är intresserade av något. 
 
Ett annat förslag på forskning är hur vi ska få bort luckorna i elevernas skolgång vad det 
gäller kost och fysisk aktivitet. Som det är nu så får eleverna kunskaper lite här och var medan 
helheten och den röda tråden genom deras skoltid saknas. 
 
Det ligger också i vårt intresse att någon forskar och följer upp frukostprojekt och kvaliteten 
på de mellanmål som serveras i skolorna för att se hur resultatet av detta visar sig betyda för 
elevens hälsa och prestation. 
 
Ytterligare ett förslag på framtida forskning som vi ser som väldigt viktigt är att någon 
fördjupar sig i vilka vinster det skulle medföra för elevens hälsa och studieresultat om skolan 
fick större ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla skolmaten och dess miljö. Vi är 
övertygade om att vinsterna skulle överväga kostnaderna  
 
Slutligen så vill vi föreslå ett arbete som undersöker hur det didaktiska tänkandet kan 
överföras från läraren till eleven för att tillsammans skapa förståelse för den fysiska 
aktiviteten och kostens betydelse. Då skapar skolan förutsättningar som främjar goda vanor 
om kost och fysik aktivet. 
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Bilaga 1:  Intervjufrågor  
 
Kost 
 

1. Idag så vet man betydligt mer om kostens betydelse för eleverna än för fem år sedan. 
Exempelvis så är forskarna överens om att glykemiskt index är ett viktigt verktyg för 
generell hälsa. Hur avspeglar det sig i undervisningen 

 
2. Det slängs varje år ca 18 000 liter mat. Vilken tror du är den största orsaken till detta? 

 
3. Hur kommer det sig att det fortfarande serveras många livsmedel som innehåller en 

stor del snabba kolhydrater och mättat fett trots att man vet vilken negativ effekt 
dessa näringsämnen har för hälsan? 

 
4. Finns det alternativ kost för elever som är hälsomedvetna eller bara till elever med 

särskilda behov som allergier mm. 
 

5. Vilka förutsättningar ser du som viktiga för att utveckla skolmaten för att få en 
pedagogisk helhet? 

 
 
Fysisk aktivitet 
 

1. I hur många ämnen ingår fysisk aktivitet i undervisningen? Vad består den fysiska 
aktiviteten av och vilket utbud finns det? 

 
2. Vilken är målsättningen och framtidsvisionen för fysisk aktivitet på skolan? 

 
3. Vad är det för faktorer som avgör om eleven deltar vid fysisk aktivitet eller inte?  

 
4. Har skolan vidtagit några åtgärder för att stödja och hjälpa de elever som ännu inte är 

fysiskt aktiva? 
 

5. På vilket sätt får eleverna kunskaper som ökar deras insikt om betydelsen att vara 
fysisk aktiv? 

 
6. Hur väl ligger det i skolans intresse att skapa en målsättning som leder till att eleverna 

får ökade kunskaper för att förstå sambandet mellan kosten och den fysiska aktiviteten 
för hälsa, prestation?  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




