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Förord 
Efter snart en termins intressant och krävande arbete har vi nu avslutat vårt examensarbete vid 
lärarutbildningen i Luleå. Under arbetets gång har vi tillägnat oss många viktiga erfarenheter 
och kunskaper samtidigt som vi fått en stor inblick i hur man planerar och genomför arbetet 
kring en C-uppsats. För detta vill vi i första hand tacka vår handledare Inger Karlefors vid 
instutitionen för utbildningsvetenskap på Luleå tekniska universitet. Vi vill även rikta ett stort 
tack till de berörda lärare och elever som gjort arbetet möjligt.  
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Abstrakt 
Syftet med vår studie var att undersöka vilka kunskaper eleverna ansåg sig ha inom 
ämnet kost och dess betydelse för hälsan. Undersökningen gjordes med hjälp av 
enkäter och omfattade totalt 97 elever i åldrarna 14 till 19 år. Vi ville även försöka se 
hur eleverna åt under en normal vecka och jämföra detta mot elevernas kunskaper 
såväl mot tidigare forskning på området. Studien har uppkommit genom författarnas 
intresse för elevers allmänna hälsokunskaper samtidigt som vi under vår utbildning 
fått erfarenheter som visade på dåliga kostkunskaper hos eleverna. Dessa erfarenheter 
visade även att många av eleverna åt dåligt och sällan under skoldagarna. Resultatet 
visade tydligt att många elever ansåg sig ha goda kunskaper om kosten och dess 
betydelse för den egna hälsan. Eleverna ansåg det också i hög grad som viktigt att de 
fick goda kunskaper inom ämnet kost. Undersökningen visade tydligt att eleverna åt 
förhållandevis bra kost i hemmet medan de i skolan ofta hoppade över skollunchen. 
Dessa resultat överensstämde med den tidigare forskning som genomförts på området. 
Vi genomförde även två kostlektioner i de olika klasserna som ingått i 
undersökningen, för att skapa en diskussion och en dialog om kost med eleverna. Vi 
hoppas att våra införskaffade erfarenheter genom undersökningen ska vara oss till 
hjälp i vårt kommande yrkesliv som lärare. 



 
 

 

Abstract 

The purpose with our project was to detect the knowledge about nutrition and 
the health effects among pupils. The study was carried out by questionnaires 
answered by totally 97 pupils in the age between 14 and 19. We also wanted 
to see relationships between how the pupils ate and their knowledge about 
nutrition and their effects. We also compared our results with earlier research. 
The interest for the study arise from the writers own interest in health and 
nutrition. Another aspect was that we during our education have seen that a 
large number of pupils did not eat lunch and seamed to have less knowledge 
about nutrition and health effects. The result showed that a lot of pupils 
thought that they had good knowledge’s about nutrition and the effects on 
their own health. They also thought that it was important to get the knowledge 
about how they were affected by their own eating. The results showed that the 
pupils ate fairly well at home but quite often left out lunch at school. These 
results were strikingly alike earlier research at the same area. We also had two 
lessons in each class, to create a discussion and a dialog with the pupils about 
nutrition and health effects. We hope that our acquired experiences will be at 
help for us during our future work as teachers. 
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Inledning  

Vi valde att jobba med kost och hälsa i vårt examensarbete på grund av att vi alla tre har ett 
stort personligt intresse av ämnet men även på grund av att tidigare erfarenheter från våra vfu-
platser har visat att många elever inte äter skolmaten. Många undersökningar har gjorts 
tidigare inom detta ämne men vi vill försöka göra en bredare undersökning på både högstadiet 
och gymnasiet. Vi anser att många ungdomar har dåliga kostvanor och vi vill med vårt 
examensarbete försöka ta reda på vilka kunskaper eleverna upplever sig ha inom ämnet kost 
och hälsa. Ett annat syfte var att försöka kartlägga vad de åt under veckorna samtidigt som vi 
ville göra eleverna medvetna om betydelsen av en bra kost och skapa en dialog och diskussion 
om kost genom våra föreläsningar. Vi tror att om eleverna lär sig äta bättre, leder det till att 
deras inlärningsförmåga förbättras, och även till att arbetssituationen på skolan blir bättre. 

När vi själva gick på högstadiet och gymnasiet fanns det aldrig tillgång till godis och fika på 
skolorna. I dag verkar det ha skett en hel del förändringar som gör att eleverna har lättare att 
få tillgång till snabbmat och godis. Sedan tror vi även att dagens samhälle ser annars ut i form 
av mer stress och fler ’’måsten’’. Detta tillsammans med mycket stor utseendefixering/ideal 
som vi ständigt utsätts för via tv, tidningar och reklam, gör att många av eleverna äter sämre. 
Detta styrks av Perski, (2004), som beskriver stress som en obalans mellan omgivningens 
krav och den enskildes resurser. Vi anser att arbetsmiljön i dagens skola ofta kännetecknas av 
dålig stämning, ökad stress, pressade arbetsvillkor med färre anställda i kombination med 
större elevgrupper. 

När vi har haft Vfu upplever vi att många elever är trötta och har svårt att koncentrera sig när 
de befinner sig i skolan. En stor del av dessa elever varken äter bra under dagen eller 
motionerar på fritiden, vilket även beskrivs i artikeln, skola - idrott - hälsa, av Engström, L-M. 
(2003). Vi tror att om eleverna får mer kunskap om kost och hur det påverkar kroppen så kan 
vi komma en liten bit på vägen till förbättrade energiintag och mera välmående och 
koncentrerade elever. 

Våra egna erfarenheter har visat oss att goda kostvanor leder till en bättre hälsa och även till 
ett förbättrat immunförsvar. Detta i sin tur skyddar oss från vissa sjukdomar som till exempel 
olika bristsjukdomar. Vi har valt att koncentrera vår undersökning på hur eleverna själva 
anser att deras kostkunskaper och kostvanor är. Därför inleds vår bakgrund med en kortare 
sammanfattning om hälsa. 
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Bakgrund 

Hälsa 

Enligt Nationalencyklopedin, (2006), definieras ordet hälsa: ”Hälsa är ett positivt tillstånd 
och inbegriper hela individen i förhållande till hans/hennes situation. Ett tillstånd av 
välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människan samtidigt som de personliga 
behoven uppfattas som tillfredsställda.” Världshälsoorganisationens definiering är liknande 
och lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
inte enbart frånvaro av sjukdom och handikapp. Hälsa har också en historisk koppling till 
ordet lycka.” 

I undersökningen om svenska skolbarns hälsovanor av Danielsson, (2003), framkommer det 
att andelen som är fysiskt aktiva minskar med åldern samtidigt som andelen som tittar på tv 
och använder datorn mer än fyra timmar om dagen ökar med åldern. Vidare i samma 
undersökning står det att pojkar, i högre utsträckning än flickor, är fysiskt aktiva minst en 
timme fem dagar i veckan, och samtidigt är de i högre utsträckning stillasittande mer än fyra 
timmar om dagen. Engström, (2003), skriver att 20 % av alla eleverna i årskurs 8 och 9 inte 
utövar någon form av fysisk aktivitet. Vilket enligt långtidsstudier visar en fördubbling 
jämfört med 60-talet. Studien genomfördes med cirka 2000 elever i årskurserna 3, 6 och 9.  
Bland de elever som utförde minst fysisk aktivitet var barn med utländsk bakgrund och sämre 
ekonomisk ställning överrepresenterade.  

Kostvanor 

Vi har även valt att förklara ordet kost, som är en central del i vårt syfte. I 
Nationalencyklopedin, (2006), står det att; 

”Kosten motsvarar den blandning av olika livsmedel som intas dagligen för att täcka en 
persons näringsbehov. Kostens sammansättning kan variera inom vida gränser och ändå 
täcka det aktuella näringsbehovet om olika livsmedel kombineras på lämpligt sätt. Störningar 
i kostens sammansättning kan leda till felnäring såväl i ett kortsiktigt som i ett långsiktigt 
perspektiv.” 

Bra kostvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, orka arbeta och det som vi 
riktat in oss på, att orka gå i skolan. Elever som äter en tillräcklig lunch orkar koncentrera sig 
under lektionerna och har därför bättre förutsättningar för att prestera bra i skolan. Detta är 
något som flera studier som bland annat gjorts av Stockholms läns landsting i samarbete med 
Livsmedelsverket har undersökt. Idealet är att skollunchen ska vara så tilltalande att varken 
elever eller den vuxna skolpersonalen väljer något annat alternativ. Riktlinjer har tagits fram 
för att underlätta för både kommunerna och den enskilda skolan att erbjuda alla sina elever en 
attraktiv skollunch av näringsmässigt hög kvalitet. Riktlinjerna är baserade på Svenska 
Näringsrekommendationer, SNR, (1997), för barn och ungdom i skolåldern. Svenska 
näringsrekommendationer ger det vetenskapliga underlaget för att planera en kost som ger 
god hälsa. Vidare anger de referensvärden för energi och rekommenderat dagligt intag av en 
rad näringsämnen, samt en rekommenderad fördelning av energin över dagens måltider. 

Många forskare har kommit fram till att det har skett mycket med våra kostvanor de senaste 
20 åren. Enligt folkhälsoinstitutets undersökningar om skolbarns hälsovanor, (2005), visar det 
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att konsumtionen av glass, choklad- och konfektyrvaror, fet snabbmat samt läsk har ökat 
markant sedan 1960-talet. Tittar vi på dagens samhälle ser vi att kostvanorna har förändrats, 
vilket framgår av Socialstyrelsens Folkhälsorapport, (2004), som visar att barn och ungdomar 
i vissa fall har bättre kostvanor än vuxna och att de har tagit till sig kostrekommendationerna 
gällande fettintaget i en högre grad. Enligt rapporten valde ungdomarna ofta smala mjölk- och 
matfettsprodukter istället för det ordinarie sortimentet. Däremot tenderade de att äta mindre 
frukt och grönsaker än vuxna och de åt också mer söta livsmedel, som godis och läsk, än vad 
de vuxna gjorde. Detta är något som de svenska myndigheterna har uppmärksammat och de 
har länge rekommenderat att intaget av raffinerat socker ska begränsas. I de svenska 
näringsrekommendationerna från Livsmedelsverket, (1997), anges att högst 10 % av energin 
bör komma från raffinerat socker och det gäller både barn och vuxna. Tidigare studier visar 
att dagens ungdomar inte håller sig inom dessa rekommendationer.  Detta beskrivs i en studie 
utförd av Höglund D, Samuelsson G, Mark A, Bendesjö H, Nilsson-Green A och Persengård 
K, (1996). Studien genomfördes på 2000 elever i åttonde klass i Göteborgs kommun, där det 
framgår att var femte elev dagligen konsumerade sötsaker. Detta är inget vi blir förvånade 
över men däremot vill vi gärna försöka påverka detta genom våra föreläsningar, som syftade 
till att skapa en aktiv diskussion och eftertanke hos eleverna om kost och hälsa. 

Måltider 

Fjellström, (2003), har kartlagt befintlig och pågående forskning om måltider i Sverige. 
Kartläggningen heter Näring för magen eller själen? Här skriver författaren att 
måltidsforskning som begrepp är nytt och synes vara specifikt för det svenska kulturområdet. 
Vidare skriver hon att för drygt ett hundra år sedan fokuserade forskningen mot att studera 
mat som näring men även som maktfaktor. Förr i tiden var det fint att vara tjock då det 
symboliserade välstånd och makt. I början av 2000-talet har matens betydelse som 
njutningsmedel och symbolik blivit allt mer uppenbar. Detta beror på samhällets utveckling 
som inneburit att vi gått från ett samhälle karakteriserat av kampen för överlevnad till ett 
samhälle som kännetecknas av konsumtion och överflöd. Enligt Wesslén, (2000), ska måltider 
i det moderna konsumtionssamhället avverkas snabbt, smaka bra och gärna ätas tillsammans 
med familjen. Studier av Danielsson, (2003), visar att skolmåltiderna och skolans 
matsalsmiljö är för bullrig och stressig för eleverna, vilket bidrar till elevernas försämrade 
hälsa. Många elever väljer därför att inte äta skollunchen alls, eller väljer något 
snabbmatsalternativ i stället. Elevernas näringsintag är inte det enda som försämras, utan även 
skolsituationen påverkas, vilket Nordlund och Jacobson, (1999), har kommit fram till genom 
en undersökning om gymnasieelevers matvanor. Där framgår det att elever med bristande 
kostvanor mår sämre än andra elever, presterar sämre i skolan och känner sig tröttare. Bra mat 
kan hjälpa barn och ungdomar att prestera bättre i skolan genom att bidra till ökad ork och 
bättre koncentration. Det bästa för kroppen är att tillföra energi regelbundet under dagen. 
Enligt de svenska näringsrekommendationerna, (1997), som Livsmedelsverket tagit fram, bör 
det dagliga energiintaget fördelas på tre huvudmål och två mellanmål. Hoppar eleverna över 
måltider kan de lätt börja må dåligt eftersom blodsockernivån blir låg. Den måltid som skolan 
har störst möjlighet att påverka, och även ansvarar för, är skollunchen. Enligt SNR ska 
lunchmåltiden ge 25 till 30 procent av dagens totala energiintag. En lämplig nivå för planering 
av skollunchen är därför satt till 30 procent av referensvärdet för dagligt intag vilket för elever 
i årskurs 7-9 innebär cirka 675 kcal, vilket motsvarar 80 gram okokt pasta, en och en halv 
deciliter köttfärssås och tre deciliter juice. För gymnasieelever ska skollunchen stå för cirka 
725 kcal av det dagliga intaget, vilket till exempel kan vara en 150 grams hamburgare med 
bröd, minimorötter och tre deciliter juice. Dessa riktlinjer ska skolorna runt om i landet följa 
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och använda sig av. Mängden kalorier förkortar och förenklar vi vanligtvis från kilokalorier 
till kalorier, (kcal). Detta är en måttenhet som visar hur mycket energi vår kost innehåller.  

Många elever hoppar över frukosten, vilket även påverkar hur de mår resten av dagen. 
Kroppen får en sämre förutsättning att orka med skoldagen och man får svårt att koncentrera 
sig samtidigt som man lätt blir rastlös. Elevernas prestationer påverkas direkt och det kan leda 
till inlärningssvårigheter och sämre betyg. Enligt Höglund et al., (1996), hoppade var tionde 
elev regelbundet över frukosten på vardagarna. Bland elever med dåliga frukostvanor var 
också användning av alkohol, droger och tobak samt skolk och sämre trivsel i skolan 
vanligare. En liknande undersökning om svenska skolbarns hälsovanor har gjorts av 
Danielsson, (2003). Denna visade att ca 18 % av landets 15-åringar aldrig eller sällan åt 
frukost. Danielsson, (2003), konstaterade även att andelen som äter frukost minskade med 
åldern, och att flickor i mindre utsträckning äter frukost och lunch i 15-års ålder jämfört med 
pojkar. Att matvanorna förändras och försämras med åldern märks även då frågor ställs om de 
dagligen äter frukt, grönsaker, godis och läsk. 

GöteÄlvstudien utförd av Höglund et al., (1996), visade att två tredjedelar av ungdomarna åt 
lagad mat både till lunch och middag på vardagarna. 50 % av flickorna och 65 % av pojkarna 
uppgav att de åt skollunch varje dag. Elevernas middagsvanor såg däremot bättre ut i 
Danielssons undersökning, (2003), om svenska skolbarns hälsovanor. Där framkommer det att 
90 % av 15-åringarna åt middag på vardagarna och det var 84 % som åt middag båda 
helgdagarna.  

Kostrelaterade sjukdomar 

Enligt Christenson & Sundling, (2000), kan man som ung känna sig frisk trots att man lever 
ett ohälsosamt liv med dåliga kostvanor, oregelbundna måltider, stress och lite sömn. Följden 
av detta kan bli att man får en lägre funktionsnivå som till exempel dålig 
koncentrationsförmåga, försämrad inlärning och man kan på sikt även bli invalidiserad eller 
sjukpensionerad för tidigt, men detta har man svårt att inse. Här har skolan ett ansvar att ge 
eleverna kunskaper om kosten och dess betydelse för hälsan, och även vad som kan hända om 
man äter en näringsfattig kost. Precis som Nordlund & Jacobson, (1999), påpekar i sin 
undersökning, att elever med bristande kostvanor mår sämre, presterar sämre och känner sig 
tröttare. Eleverna måste få en chans att förstå att dåliga kostvanor på lång och kort sikt ger 
upphov till en mängd olika sjukdomar, vilket är det största hotet mot folkhälsan i Sverige. 
Livsmedelsverket, (1995), räknar upp övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer 
m.fl. som exempel på sjukdomar som kan relateras till dåliga kostvanor. Dåliga och ensidiga 
kostvanor kan även leda till att kroppen får olika bristsymtom trots att dagens samhälle 
präglas av ett överflöd av mat och dryck. Aptiten bland befolkningen är stor samtidigt som 
många sötsaker lockar även om dessa inte behövs som energitillskott. Den moderna 
människan kan äta sig mätt på sötsaker och snabbmat samtidigt som kroppen får bristsymtom. 
Det konsumeras också mycket onödigt fett. (Almvärn & Fäldt. 2001) 

I boken Idrott & hälsa, (Almvärn & Fäldt. 2001), beskrivs även att övervikt har blivit ett av 
våra största folkhälso- och samhällsproblem. Orsakerna till detta problem är att vi rör oss för 
lite och konsumerar för mycket fett och socker. Övervikt är en ständig riskfaktor för kroppen 
och ökar risken för sjukdomar hos såväl friska som sjuka personer. Hjärtat får arbeta över sin 
kapacitet samtidigt som överviktiga personer oftast har ett alltför högt blodtryck.  

Precis som att dåliga kostvanor kan ge upphov till en rad sjukdomar kan sunda kostvanor leda 
till en mängd hälsofördelar. I boken Medicinsk grundkurs B, av Nystrand och Sahlqvist, 
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(1999), påpekas att kostvanorna också har betydelse för risken att utveckla cancer. Man 
räknar med att cirka 1/3 av alla cancerfall har samband med vad vi äter. Man vet dock inte 
exakt vad i kosten som framkallar cancer, det man vet är att vissa ämnen skyddar mot cancer. 
Bland annat har en hög konsumtion av grönsaker och frukt en skyddande effekt. Detta anses 
bero på att grönsaker och frukt innehåller antioxidanter, vilka motverkar effekterna av vissa 
giftiga ämnen som bildas i cellerna. En varierad och fullvärdig kost innehåller många ämnen 
som motverkar cancer. 

För att försöka undvika dessa kostrelaterade sjukdomar krävs det att man har förståelse och 
kunskaper om hur kroppen påverkas av valet av kost. Med förbättrade kunskaper är det också 
lättare att förändra sina kostvanor. 

Kunskap 

Platon analyserade själva begreppet kunskap och frågade vad skillnaden är mellan att bara ha 
en sann uppfattning eller åsikt och att ha kunskap, det vill säga att verkligen veta något. Hans 
svar är att det senare innebär i tillägg utöver det förra att man har goda grunder för sin åsikt, 
vilket har fördelen att åsikten inte så lätt flyger sin väg. (Nationalencyklopedin, sökord 
kunskap, 2006) 

Moderna pedagoger som Piaget menar att kunskapen är konstruktivistisk vilket innebär att 
människan konstruerar sin kunskap utifrån sina erfarenheter. Kunskapen i sig är inte liktydig 
med sinnesintryck som grundar sig på erfarenheter eller undersökningar. Istället menar 
moderna pedagoger att kunskap är ett mentalt redskap för att förstå den verklighet vi lever i. 
Detta redskap konstrueras i ett samspel mellan sinnesintryck och det sunda förnuftet. 
(Stensmo, C. 2002) 

Det verkar näst intill omöjligt att definiera ordet kunskap på ett generellt och övergripande 
sätt. Detta skriver författarna bakom boken Bildning och kunskap, (1994), som menar att 
kunskapsbegreppet är brett och oändligt. Författarna delar in begreppet kunskap i fyra olika 
former: 

1. Fakta: Är kunskap i form av regler och information. Mäts ofta vid exempelvis 
skriftliga prov.  

2. Färdighet: Är kunskap om hur man utför något, till exempel hur man spelar fotboll. 

3. Förtrogenhet: Är ofta ett resultat av individens erfarenheter, en förmåga att känna att 
någonting är fel trots att alla instrument visar grönt. 

4. Förståelse: Handlar om att förstå hur något förhåller sig och varför det förhåller sig på 
just det sättet. Är knutet till både känslorna och tänkandet. 

En av de fyra formerna benämns som förståelsekunskap. Denna form av kunskap innebär att 
en människa begriper eller förstår innebörden i ett visst fenomen. Att människan använder 
kunskapen till att lösa problem, underlätta verksamheter av olika slag eller till att utvidga 
självet. (Carlgren & Marton, 1994) 

Kunskap är en dynamisk process, vilket medför att skolan ständigt måste anpassa sin 
undervisning till samhällets rådande utseende. Dagens kunskaper är annorlunda både jämfört 
med gårdagens och morgondagens kunskaper. Kunskapsbegreppet måste hela tiden ändras i 
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takt med att kunskapsuppdraget förändras, skriver Carlgren och Marton i boken Lärare av i 
morgon, (1994). Eftersom samhällets hälsotillstånd ser ut som det gör idag, borde det finnas 
både möjlighet och behov av kunskaper kring kosten och dess betydelse. Kunskap är mycket 
mer än bara en substans bestående av rena fakta. Kunskap handlar om att använda sina 
erfarenheter och att se kunskapen som ett redskap att använda sig av i det dagliga livet. Nya 
kunskaper borde uppmärksamma eleverna på hur valet av livsstil påverkar den egna hälsan.  

Det finns även historiska teoretiker som försökt beskriva samspelet mellan individens 
utveckling och samhällets utseende. En av dessa var Pierre Bourdieu som menade att 
individen och samhällets utveckling starkt präglades av historiska händelser. Han talar om 
habitus, vilket är ett begrepp för att förstå individens positionering i det sociala rummet 
grundat på egna val. Habitus innebär att man lär sig genom att leva och inte genom att sitta i 
skolbänken. Det är något man har med sig från barnaåren och från sin uppväxtmiljö. Livsstil 
och smak är två viktiga skapare av habitus. Ett av dessa valen ligger definitivt i valet av kost 
och lärande. Om skolan bidrar med kunskap kring kosten ger man eleverna ytterligare skäl till 
att förbättra sin eventuellt dåliga livsstil. (Miegel, F. 2002.) 

Tidigare skrev vi att det är lättare att förändra sina kostvanor med utökade kunskaper och 
vårat syfte var att undersöka vad eleverna anser sig ha för kunskaper om kosten. Enligt 
Nationalencyklopedin, (2006), definieras ordet anse: ha som sin åsikt eller ståndpunkt ofta 
relativt genomtänkt och rationellt grundad. 

Pedagogiska teorier 

Elevers hälsa har på många olika sätt haft betydelse för pedagoger, vilket även medföljt att 
synen på kostens betydelse varierat en del. En pedagogisk filosof som knyter an till vår 
undersökning om elevers kunskaper om kosten och dess betydelse för inlärning är Maslow. 
Han anser att primärbehoven är viktiga att tillfredsställa för att människan ska fungera i 
vardagen och även i skolan. Maslow menar att efter det att våra primära behov är 
tillfredsställda kan nya vanor skapas. Imsen, (2000), skriver att enligt Maslows behovshierarki 
är det nödvändigt att tillgodose de fysiologiska behoven som finns hos varje människa för att 
kunna ta sig vidare högre upp i hierarkin. Hos varje människa måste först behovet av hunger 
och törst tillfredsställas innan man kan hitta motivationen för att kunna göra något annat. ”Ett 
hungrigt barn är upptaget av att tänka på mat, inte av att lära sig räkna eller läsa 
samhällskunskap”. (Imsen. 2000. Sid.281) 
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Figur 1. Maslows behovshierarki.  

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow har konstruerat en behovstrappa som 
beskrivs av Imsen, (1992). Enligt Maslows synsätt är behoven olika angelägna. För att kunna 
fungera på ett tillfredställande sätt krävs att de ”lägre” stående behoven är något så när 
tillfredställda innan de ”högre” tar vid. Våra beteenden drivs av dessa behov.  

Behoven finns hos alla men kan framträda olika hos olika personer och vid olika situationer. 
Utvecklingsbehov och bristbehov är två begrepp som Maslow utökat behovstrappan med. De 
behov vars tillfredställelse leder mot ökat självförverkligande och mot ökat själsligt 
välbefinnande är utvecklingsbehov. Otillfredställda behov, av till exempel kärlek och 
trygghet, är bristbehov vilket gör människan neurotisk och bromsar hennes utveckling. Ett 
och samma behov kan fungera på båda sätten; ett tryggt barn söker kunskap av vetgirighet 
medan det otrygga barnet är ängsligt och söker endast kunskap för att minska sin osäkerhet. 
Andersson skriver i Gunnarsson, (1999, s.53), om att skolmiljöns förmåga att tillgodose 
viktiga behov hos eleverna är avgörande för elevernas lärande och utveckling. Särskilt viktiga 
behov för skolmiljön att uppfylla är behovet av materiell och social trygghet, däribland 
skolmatens kvalité och en trygg miljö i skolmatsalen.  

Lärarnas ansvar ökas ideligen, från enbart ett pedagogiskt ansvar till ett allt större socialt 
ansvar anser Andersson, (1999). Lärarnas ansvarsområden har utökats både för den egna 
skolan och för elevvården. Läraren är huvudansvarig för de elever som går i klassen, inte bara 
när det gäller inlärning utan också när det gäller hur eleverna mår fysiskt, socialt och 
emotionellt. Det åligger klassläraren att vara observant på hur eleven mår, och att vidta de 
rätta åtgärderna, för att hjälpa eleven att må bättre och behålla en god hälsa. En åtgärd kan 
vara att försöka prioritera tid för ämnet kost och hälsa återkommande och fortlöpande i 
undervisningen. 

Styrdokument 

För att få en inblick i skolans ansvarsområden beträffande kost och hälsa finns det mycket att 
ta del av i olika styrdokument. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna, (Lpf -94), i stycket 
1.2 gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna står det att; ”huvuduppgiften för de 
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frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna 
skall tillägna sig och utveckla kunskaper.” (s.5). Detta är ett övergripande synsätt som skall 
prägla skolans alla ämnen. Det finns även mer preciserade mål för skolan att uppfylla som 
bland annat nämns i Lpf -94, i stycket 2.1 Kunskaper; ”Det är skolans ansvar att varje elev 
som slutfört utbildningen på gymnasieskolans nationella och specialformade program har 
kunskaper om förutsättningar för en god hälsa.” (s.9). Detta innebär i praktiken att tid för 
undervisning i ämnet kost och hälsa inte bara bör utan ska avsättas för de elever som ej har 
nått målen. 

Samma mål finns i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, (Lpo-94), där det står att; 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse.” Vidare betonas även att det inte bara åligger skolan att ge eleverna de bästa 
förutsättningarna som möjligt för utveckling och lärande; ”Skolan och vårdnadshavarnas 
gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna 
för barns och ungdomars utveckling och lärande”. 

Det verkar som att skolans viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för att eleverna på ett 
så bra sätt som möjligt ska ta till sig och utveckla nya kunskaper. Eleverna skall under 
skoltiden få de kunskaper som de behöver för att kunna bibehålla en god hälsa resten av livet 
genom bland annat fysisk aktivitet och kunskaper om sunda kostvanor. Dessa kunskaper skall 
nås genom att skolan fortlöpande avsätter tid för ämnet kost och hälsa. Ett av skolans stora 
mål är att sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina studier. För att kunna uppnå 
detta mål är en av förutsättningarna att eleverna har en god hälsa med hälsosamma kostvanor. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka kunskaper eleverna anser sig ha om kosten 
och dess betydelse för hälsan samt se hur dessa kunskaper är relaterade till deras kostvanor. 
Ett undersyfte var att se om det fanns någon skillnad mellan pojkar respektive flickor. 

Frågeställningen vad eleverna anser syftar främst till att ge svar på frågan hur den enskilda 
eleven själv betraktar sina egna kunskaper kring kosten och dess betydelse för hälsan.  
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Metod 
Vi valde en kvantitativ metod till vår undersökning eftersom våra frågeställningar krävde en 
större undersökningsgrupp. Undersökning genomfördes i två högstadieklasser och i två 
gymnasieklasser och var ett bekvämlighetsurval, eftersom vi samtidigt genomförde vår 
praktik. Vi inledde vår undersökning med en enkätundersökning, (bilaga 1), om elevernas 
uppfattning om sina kostkunskaper och deras kostvanor. För att få ett bredare svarsresultat 
använde vi oss av enkäter med både fasta och öppna svarsalternativ. Enligt Ejlertsson, (1996), 
är enkätundersökning den bästa metoden om undersökningen ska genomföras i en större 
undersökningsgrupp. Flertalet av frågorna i enkäten var fasta frågor, på grund av att det kan 
vara svårt att tolka och läsa av svaren från de öppna frågorna. Vi valde att ha med tre öppna 
frågor, där eleverna hade möjlighet att skriva egna svarsalternativ.  

Enkäten konstruerades på ett enkelt och tydligt sätt med till största delen fasta svarsalternativ. 
Syftet med denna konstruktion var att försöka skapa ett enhetligt underlag inför 
bearbetningsfasen. Själva bearbetningen baserades främst på rent statistiska samband relativt 
svarsfrekvenserna. Därefter genomfördes analysen och tolkningen av elevernas svar genom 
fördjupade diskussioner inom författargruppen med stöd av referenslitteratur samt egna 
erfarenheter. Sammanställningen av enkäterna skedde helt på manuell väg. Det program som 
användes för att presentera resultatet var datorprogrammet Microsoft Word.  

Vi delade även ut en kostdagbok, (bilaga 2), till fyra klasser. Två högstadieklasser och två 
gymnasieklasser fick fylla i exakt vad de åt och drack under fyra dagar. Detta gjorde vi främst 
för att se om det fanns några tydliga skillnader i hur pojkar och flickor åt. 

Efter att ha genomfört enkäten och kostdagboken genomförde vi två lektioner i kost och hälsa 
i varje undersökningsklass. Dessa gjorde vi för att skapa en dialog och diskussion med 
eleverna om kost och hälsa. Vi förberedde även fältanteckningar till lektionerna. Resultaten 
av enkätundersökningen, kostdagboken och lektionerna, skulle därefter relateras till vårt syfte 
före presentationen av själva resultatet. 

Undersökningspersoner 

På grund av bekvämlighetsurval genomfördes undersökningen både på högstadiet och 
gymnasiet. På högstadiet gick totalt 800 elever och på gymnasieskolan 1500 elever. 97 elever 
deltog i undersökningen, (45 pojkar och 52 flickor), från årskurs åtta på högstadiet till årskurs 
tre på gymnasiet (bilaga 1). Samtliga elever var boende i Norrbottens- eller Västerbottens län 
och båda skolorna var centralt belägna. På högstadieskolan serverades mellanmål för en liten 
summa, (5- 10 kr), men på gymnasiet serverades det inte utan eleverna hade bara tillgång till 
en vanlig elevcafeteria. Vi valde att skilja på flickor och pojkar i vår undersökning eftersom vi 
bedömde att de hade olika uppfattningar om sina kostkunskaper och även för att många 
tidigare studier gjort på detta sätt. 

Valet av försökspersoner skedde genom bekvämlighetsurval. Detta innebär att vi valde klasser 
där lärarna ansåg att tid kunde avsättas till just vår undersökning.  

Bortfall 

Det fanns inget bortfall under vår enkätundersökning. Detta berodde till stor del på att vi 
kontrollerade att inga elever glömt att besvara någon fråga eller sida av enkäten. Hade de 
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glömt något påpekade vi detta, vilket vi ansåg vara en stor fördel för resultatet. Vi fanns även 
till hands för att förklara eventuella frågor som eleverna hade kring enkäten. 

Kostdagboken som vi delade ut till fyra klasser valde vi att inte ta med i vårt resultat på grund 
av de svåranalyserade och bristande svaren. 

Material 

Enkäten, (bilaga 1), delades ut till två högstadieklasser och två gymnasieklasser. 

Kostdagboken, (bilaga 2), delades ut i samma undersökningsklasser. Alla eventuella måltider 
som eleverna kunde ha var förtryckta på en stencil för att de enkelt skulle kunna fylla i vad 
och hur de åt.  

Lektionerna i kost och hälsa genomfördes genom föreläsningar på traditonellt vis med hjälp 
av tavla och OH-apparat. Innehållet i den första lektionen var inriktat om kost och 
näringsämnen. Den andra lektionen handlade om insulineffekter och glykemiskt index. 
(Bilaga 3) 

Genomförande 

Vi var tre studenter på två olika skolor. Detta medförde att två av oss genomförde enkäterna i 
två klasser vid högstadiet medan den tredje av gruppmedlemmarna genomförde enkäten vid 
två klasser på gymnasiet. Vi bestämde i förväg träff med den berörda läraren för att komma 
överens om en lämplig tid och lokal för att lämna ut enkäten. Vi träffade klassen och 
informerade kort om varför vi var där och vad enkäten skulle användas till. Efter varje 
inlämnad enkät kontrollerade vi att de inte glömt någon sida eller någon fråga. De elever som 
glömt någon del fick tillbaka enkäten för att besvara de glömda frågorna. Databehandlingen 
var ett tids- och insatskrävande arbete eftersom det genomfördes på manuell väg. Gruppen 
ansåg att detta var ett säkert sätt att få svar på de frågor vi utgått ifrån och gav oss möjlighet 
att jämföra olika grupper med varandra. Resultaten vi fick fram genom enkätfrågorna valde vi 
att presentera i form av stapeldiagram, där vi tyckte att denna form av presentation passade. I 
stapeldiagrammen och texten är flickornas och pojkarnas resultat presenterade skilda från 
varandra. De andra frågorna presenterades med svar i löptext, där det tydligt framgår vad 
eleverna svarat. Själva stapeldiagrammen och angivelserna i texten sker i procent på grund av 
att flickor och pojkar var olika många i undersökningen. Därefter kontrollerade vi olika 
samband mellan de olika eleverna och deras enkät svar. Dessa finns också presenterade i 
löptexten, där varje fråga presenteras med nummer och kort presentation av frågans innebörd.  

Först introducerade vi kostdagboken för klasserna genom att berätta vårt syfte med 
undersökningen. Därefter tog vi upp olika exempel på hur de skulle skriva i vad de ätit och 
påpekade noga att allt de äter och dricker ska stå med, även allt onyttigt. Sedan lämnade vi ut 
kostdagboken till eleverna och påminde dem om att de skulle fylla i den under fyra 
veckodagar. När vi fått tillbaka kostdagböckerna försökte vi analysera svaren för att se om det 
fanns några skillnader i kostvanor mellan pojkar och flickor och även mellan högstadiet och 
gymnasiet.  

Vi genomförde två kostlektioner i alla klasser som deltog i undersökningen. Lektionerna 
skedde på traditionellt vis och syftet var att skapa en dialog och diskussion med eleverna 
kring kostvanor och dess betydelse för hälsan. Vi förde även fältanteckningar under 
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lektionerna för att se om det fanns några skillnader i kunskaper mellan olika klasser och olika 
elever. Dessa hade vi nytta av vid våra fördjupade diskussioner kring elevernas svar. 

Tidsplan 

Januari 2006  Planering 

  Genomgång av litteratur 

Februari 2006 Inlämning av PM 

  VFU, genomförande av undersökning 

  Enkät, kostdagbok och kostlektioner 

Mars 2006   Kontakt med handledare 

  Litteraturgenomgång 

  Bakgrund, syfte 

April 2006   Metod, diskussion 

  Genomgång av resultat 

Maj 2006   Arbetet slutförs  
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Resultat 

Enkätundersökning 

Vår enkätundersökning är utförd på äldre elever från årskurs 8 till 3:e årskursen vid 
gymnasiet. Nedan behandlas resultatet från vår undersökning av totalt 52 flickor och 45 
pojkar.  

Figur 2. Redovisning över hur många dagar i veckan pojkar respektive flickor äter 
frukost.  

Diagrammet visar tydligt att de flesta elever äter frukost alla veckans dagar, (alternativ A). 
Fördelningen av pojkar respektive flickor är också relativt jämt fördelad på varje 
svarsalternativ. Resultatet visar också att 9 % av pojkarna aldrig äter frukost, (alternativ E).  

Figur 3. Redovisning över hur ofta pojkar respektive flickor äter lunch under en vecka.  

Vi ser att 75 % av eleverna äter lunch minst 5-6 dagar i veckan. 5 % äter sällan eller aldrig 
lunch och anledningen till detta påstår de vara att de inte känner sig trygga alternativt matens 
kvalité. De elever som äter lunch på skolan skriver uteslutande att de äter i skolmatsalen. De 
elever som inte äter lunch på skolan uppger att de antingen inte äter alls eller äter lunch på 
staden. Äter eleverna lunch på staden är det uteslutande snabbmat som eleverna äter. Detta 
framgår i enkätfrågorna 4 och 5, där eleverna svarar på hur ofta eleverna äter i skolmatsalen 
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och var de äter om de inte äter av skollunchen. Skillnaden mellan pojkar och flickor var 
marginell. 

Figur 4. Diagrammet visar om pojkarna respektive flickorna äter mellanmål.  

Här ser vi att de flesta eleverna i undersökningen endast ibland äter mellanmål. 38,5 % av 
flickorna äter alltid mellanmål medan endast drygt 18 % av pojkarna äter mellanmål. Totalt av 
samtliga elever är det 16,5 % som aldrig äter mellanmål. Vi ser även att flickorna är allmänt 
tydligt bättre än pojkarna på att äta mellanmål. Mellanmål serverades för 5 – 10 kronor på 
högstadiet medan på gymnasiet fick de köpa till vanligt pris i kafeterian, om de ville fika. 

Fråga 8 skulle svara på frågan om eleverna åt kvällsfika. Här svarade drygt 60 % av eleverna 
att de endast ibland åt kvällsfika. Endast 12,3 % av alla elever åt aldrig kvällsfika medan 36 % 
alltid åt kvällsfika. Resultatet visar att många av de elever som åt frukost dagligen oftast även 
åt kvällsfika. De elever som sällan åt frukost åt inte heller generellt sett kvällsfika särskilt 
ofta. 

Figur 5. Resultat över hur många dagar i veckan pojkar respektive flickor äter godis, 
chips eller andra sötsaker. 

Svaren från eleverna visar att inga elever dagligen äter godis, chips, ostbågar eller popcorn. 
Av de tillfrågade eleverna svarade drygt 80 % att de åt godsaker 1-4 dagar i veckan. Ett fåtal 
äter aldrig godsaker. Inte heller på denna fråga ser man några större skillnader i godisintag 
mellan pojkar och flickor. Cirka 70 % av de elever som inte brukade äta mellanmål visade sig 
äta godis förhållandevis ofta under veckorna. 
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Figur 6. Resultat över hur ofta pojkar respektive flickor äter snabbmat under en vecka.  

Som vi ser så äter cirka 60 % av eleverna snabbmat minst 1-3 gånger i veckan. Resultatet 
visar också att cirka 20 % av eleverna äter snabbmat 3-5 gånger i veckan. Flickorna visar en 
tydlig dominans när det kommer till de elever som aldrig äter snabbmat. Det är endast pojkar 
som skriver att de äter snabbmat varje dag. När de äter snabbmat är hamburgare och pizza de 
vanligaste maträtterna. Detta ser vi tydligt på svaren från fråga 5, där eleverna skrev vad de åt 
istället för skollunchen då de inte åt på skolan.  

Ett samband vi kunde tyda från elevernas svar var att de som idrottade ofta mera sällan åt 
snabbmat under veckan. Enkäten visade även att de elever som ofta åt snabbmat idrottade 
mindre. Av de elever som idrottade mer än 3 dagar i veckan var det endast 15 % som åt 
snabbmat mer än 3 gånger i veckan. 

Fråga 11 gav svar på hur ofta eleverna drack läsk under en vanlig vecka. Resultatet visar att 
48 % dricker läsk 1-3 dagar i veckan. Vi såg också att 40 % av eleverna dricker läsk 3-5 dagar 
i veckan. Av de tillfrågade eleverna var det totalt 10 % som aldrig drack läsk, ungefär en lika 
stor del som aldrig åt snabbmat. Av dem som aldrig drack läsk var dock pojkarna fler än 
flickorna till skillnad mot frågan om snabbmat(figur 6) där flickorna var överrepresenterade. 
Här finns också ett synligt samband genom att de elever som ofta dricker läsk också äter godis 
ganska ofta under veckan. Av de 11 elever som aldrig drack läsk var det åtta som aldrig heller 
åt snabbmat. 

På fråga 12 skulle eleverna svara på om de tyckte att de åt en bra kost. Här var resultatet 
väldigt lika mellan flickor och pojkar, beträffande om man ansåg att man åt en bra kost eller 
inte. Här fanns också ett samband mellan de som trodde sig äta en bra kost och de som 
svarsmässigt verkade äta en bra kost under större delen av veckan.  
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Figur 7. Diagrammet visar mellan vilka tidpunkter pojkar respektive flickor känner sig 
trötta under dagen.  

Som diagrammet visar var svaren jämt spridda både beträffande antal och flicka/pojke. Olika 
elever känner sig alltså trötta vid olika tidpunkter på dagen. Som man ser i diagrammet så 
finns inga speciella avvikelser utan eleverna har jämt spridda upplevelser av trötthet.  

Fråga 14 svarar på frågan hur ofta eleverna idrottar under en normal vecka. Svaren vi fick på 
denna fråga var även dessa väldigt lika mellan pojkar och flickor. 25 % av eleverna idrottade 
aldrig samtidigt som det fanns ett ungefär lika stort antal som idrottade varje dag under 
veckan. Cirka 20 % av eleverna idrottade endast på idrottslektionerna i skolan.  

Ett samband vi kunde se var att de elever som idrottade, mycket sällan kände sig trötta under 
skoldagen. De kände sig oftast inte alls trötta vid något tillfälle under dagen. Däremot kunde 
vi inte se något samband mellan hur eleverna åt och hur trötta de kände sig under skoldagen 
därför att dessa svar var mycket varierande och samband gick inte att se.  

Figur 8. Resultatet visar i vilken grad pojkar respektive flickor instämmer i påståendet 
att det skulle finnas ett samband mellan hur de åt och hur de kände sig.  

Resultatet blev att 79 % av eleverna instämde helt eller till stor del i att kosten påverkade hur 
de kände sig under skoldagen. Svaren visar till viss del att eleverna faktiskt verkar förstå att 
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kosten påverkar deras prestation under skoldagen och hur de i allmänhet känner sig. Flickorna 
instämde i högre grad än pojkarna helt i att det fanns ett samband mellan hur de åt och hur de 
kände sig. 

Figur 9. Resultatet visar om pojkarna respektive flickorna instämmer i att det är viktigt 
att de får goda kunskaper om kosten.  

Av den totala försöksgruppen ansåg 58 % att de tyckte det var viktigt, (grupperna helt och till 
stor del), att få kunskaper om kosten och hur denna påverkade hälsan. Drygt 15 % av de 
resterande eleverna tyckte till stor del att det var viktigt att få dessa kunskaper. Resultatet 
visar på att många elever mest troligt har kunskap om att kosten är viktig och tycker det är 
viktigt att få möjlighet att inhämta just denna kunskap. Cirka 5 % av eleverna såg det inte som 
något viktigt att få lära sig om kosten och dess betydelse. Det ska också noteras att 70 % av 
flickorna instämde helt i betydelsen av goda kostkunskper, till skillnad från pojkarnas 45 %. 

Figur 10. Resultat huruvida pojkar respektive flickor anser sig ha goda kunskaper om 
kosten och dess betydelse för hur de mår.  

Denna fråga har ett starkt samband med vårt syfte och det visade sig att cirka 25 % av 
eleverna ansåg sig ha goda kunskaper om kosten och hur denna påverkar hur de mår. Cirka 40 
% av eleverna ansåg till stor del att de hade stora kunskaper om kosten och dess betydelse för 
den egna hälsan. 5 % av de tillfrågade eleverna svarade att de till liten del eller inte alls ansåg 
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sig ha några större kunskaper om kosten. Svaren på denna fråga visade inte på några större 
skillnader mellan pojkar och flickor. 

Vi jämförde svaren från figur 10 genom att dela in de som svarat, att de till stor del eller helt 
ansåg sig ha goda kunskaper om kosten i en grupp, (grupp A), och de som svarat att de till 
liten del eller inte alls ansåg sig ha goda kunskaper om kosten, (grupp B).  

Grupp A: Svaren från grupp A visade att dessa elever i större utsträckning hade bättre 
kostvanor samtidigt som de till något mindre del än grupp B inte alls kände sig trötta under 
skoldagen. Svaren visar även att 70 % av de elever som svarat att de anser sig ha goda 
kunskaper om kosten och dess betydelse för den egna hälsan, är elever som idrottar 
förhållandevis ofta, det vill säga mer än 3 dagar i veckan. Dessa elever ansåg också i större 
utsträckning att det var viktigt att de fick kunskaper om kosten och hur denna påverkade deras 
välmående och prestationer (figur 9).  

Grupp B: Dessa elever som inte ansåg sig ha kunskaper om kosten visade sig också äta 
betydligt sämre än eleverna i grupp A. 25 % av eleverna svarade att de kände sig trötta under 
hela dagen. Eleverna i denna grupp idrottade väldigt få tillfällen utöver idrottslektionerna på 
skolan.  

Kostlektionerna 

Fältanteckningarna visade på ett stort intresse och engagemang från elevernas sida. Eleverna 
var mycket positiva och energiska under våra kostlektioner. De hade mängder av relevanta 
frågor inom ämnet och vi märkte att deras kunskaper inom ämnet varierade. Ämnet verkar 
vara högst aktuellt även hos eleverna och resulterade i många givande diskussioner.  
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Diskussion 

Reliabilitet och validitet 

I Patel & Davidsson, (1994), kan vi läsa att reliabilitet innebär att fundera om det sätt vi vill 
mäta undersökningen på verkligen är bra och tillförlitligt. 

Tillförlitligheten kan ha påverkats av att vi använde oss av förhållandevis få försökspersoner. 
Vad som säkerligen höjt vår reliabilitet ät att vi var närvarande vid de tillfällen eleverna 
besvarade vår enkät. Detta medförde att alla elever besvarade enkäten. Efter att enkäten 
genomförts kontrollerade vi att alla frågor besvarats vilket även lagt grunden för en god 
reliabilitet. 

Resultatet av kostdagböckerna blev tyvärr inte vad vi hoppats på. I motsats till den väl 
besvarade enkäten fick vi inte in alla kostdagböcker som vi lämnat ut. De som vi fick 
inlämnade var ofullständiga och slarvigt ifyllda. Vi borde ha planerat bättre hur vi skulle gå 
tillväga för att få ut så mycket som möjligt av kostdagböckerna innan vi lämnade ut dem. I 
efterhand känner vi att vi sannolikt hade fått ett bättre resultat om vi hade valt ut ett färre antal 
elever som skulle fylla i kostdagboken. Då kunde vi stimulerat dem genom att till exempel ge 
dem var sin biobiljett. Vi har gått igenom kostdagböckerna men har beslutat att dessa inte 
tillför vår undersökning någonting utifrån vårt syfte. Därför har vi valt att inte redovisa dem i 
resultatet. 

Stensmo, (2002), skriver att man skall stärka inlärningsbetingelserna, det vill säga anpassa 
undervisningen till elevernas behov och förutsättningar. Vi kan känna att vi såg hela gruppen 
som en enda individ och lade upp undervisningen av lektionerna utifrån det. Här hade 
resultatet möjligen blivit annorlunda om vi hade lärt känna eleverna och haft möjlighet att 
individanpassa undervisningen. Då hade varje elev fått sina behov tillgodosedda relativt sina 
egna förkunskaper. Stensmo, (2002), skriver vidare att man skall ha en trygg och säker 
klassrumsmiljö och vi upplever att en del elever till en början kände sig osäkra tillsammans 
med oss, för att vi var nya för dem. Hade vi varit tillsammans med dem under en längre tid 
skulle säkerligen eleverna ha känt sig tryggare och vågat svara mera noggrant.  

Beträffande validitet så skriver Patel & Davidsson, (1994), att vi måste veta att vi undersöker 
vad vi avser att undersöka. Vi anser att våra frågor varit relevanta och förhållandevis tydliga. 
Däremot kan motivationen hos den enskilde eleven ha påverkat resultatet eftersom att vi av 
egna erfarenheter vet att det kan vara svårt att känna motivation till enkätundersökningar i 
allmänhet. Det är svårt att veta hur ärliga de är när de besvarar enkäten, därför hade det varit 
intressant och roligt att lära känna eleverna bättre innan själva undersökningstillfället. Även 
kostlektionerna hade varit mera givande att genomföra utspritt över läsåren på grund av att 
man då skulle kunna lägga in dem fortlöpande när det passade in på ett mera pedagogiskt sätt.  

Resultatdiskussion 

Under de fem veckor som vi arbetat med den empiriska delen av vårt examensarbete, anser vi 
oss ha uppnått vårt syfte till stor del. Syftet var bland annat att ta reda på vilka kunskaper 
eleverna ansåg sig ha om kosten och dess betydelse för hälsan samt att relatera detta till deras 
kostvanor. Detta fick vi tydliga svar på från vår enkätundersökning och där fick vi också svar 
på hur och vad eleverna äter under veckorna. 
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Både uppfattningen om de egna kunskaperna och intresset varierar förhållandevis mycket 
mellan olika elever. Våra egna erfarenheter visar att det kan bero på elevernas sociala 
bakgrund. Våra erfarenheter delas av Engström, (2003), som menar att elevers sociala 
bakgrund har stor betydelse. Samtidigt kan det ha att göra med olika fritidsaktiviteter, som till 
exempel tävlingsidrott. Fritidsaktiviteterna kan vara en källa till kunskaper om kosten och 
dess betydelse för hälsan. Där kan ungdomarna även få kunskaper om hur kosten påverkar 
den egna prestationen och hur snabbt kroppen återhämtar sig mellan de olika 
träningstillfällena. 

Den mest relevanta och tydliga iaktagelsen vi sett under arbetets gång är sambandet mellan de 
elever som anser att de har goda kostkunskaper och deras kostvanor. Dessa elever äter en 
bättre kost och känner sig även mindre trötta eller inte trötta alls under skoldagen, jämfört 
med de elever som anser sig ha sämre kostkunskaper. Vi bedömer att eleverna kan vara trötta 
av olika anledningar och inte enbart på grund av deras kostvanor. Det skulle kunna bero på att 
eleven har varit uppe sent på kvällen för att exempelvis sitta vid datorn eller för att läsa läxor. 
Här tyckte vi att frågan kunde varit tydligare formulerad och ännu mera genomtänkt, vilket 
skulle resulterat i mera lättanalyserade svar. 

Vi anser efter vår undersökning att kunskaperna kring kost och hälsa påverkar elevernas 
kostvanor betydligt. Som vi ser åt de elever som uppfattade sig ha sämre kunskaper sämre än 
de elever som uppfattade sig ha bättre kunskaper. Slutsatsen vi drar av detta är att vi kan 
påverka elevers kostvanor till en viss del genom att öka deras kunskaper om kost och hälsa. 
Detta menar vi är ett roligt och positivt inslag i undersökningen eftersom detta ger oss oanade 
möjligheter att påverka elevernas kostvanor som lärare. En starkt bidragande orsak till att 
eleverna har otillräckliga kunskaper anser vi bero på att lärare i allmänhet har bristande 
kunskaper och intresse inom ämnet. Detta har även att göra med habitus, alltså vad eleverna är 
uppväxta med för vanor och livsstil, vilka kan vara svåra att ändra på helt. 

Ett undersyfte var att se om det fanns några skillnader mellan pojkar och flickor beträffande 
deras uppfattade kostkunskaper och deras kostvanor. De skillnader som vi kunde se i 
resultatet var att flickor i större utsträckning åt mellanmål samtidigt som flickorna ansåg det 
vara viktigare med goda kostkunskaper. Sammantaget kan vi konstatera att skillnaderna var 
marginella. Detta bedömer vi bero på att kostvanorna och kostkunskaperna är betydligt mera 
miljöbetingade än beroende av genus. Exempelvis Danielsson, (2003), redovisar en likartad 
uppfattning avseende pojkar och flickors kostvanor. 

Eleverna som beskrevs i resultatet under grupp B är de elever som skolan i allmänhet bör 
eftersträva att väcka nyfikenhet hos beträffande kostens betydelse. Av vårt resultat att döma 
bör utökade kunskaper inom kost och hälsa bidra till bättre kostvanor. Här tror vi det är viktigt 
att möta eleverna på deras kunskapsnivå och bygga upp vår undervisning därifrån. Det 
handlar om att individanpassa undervisningen även inom detta ämne.  

Undersökningen visade att cirka 65 % av eleverna ansåg sig ha stora kunskaper eller till stor 
del ha stora kunskaper om kosten och dess betydelse för hur de mår. Detta var betydligt fler 
än vad vi trodde innan vi genomförde undersökningen. Givetvis kan man diskutera huruvida 
eleverna kan veta hur stora kunskaper de har om kosten och dess betydelse. Vi förutsätter 
dock att varje elev svarat utifrån sina egna behov och erfarenheter eftersom att vi alla är olika 
och har olika behov av just dessa kunskaper. En intressant aspekt är att så pass många elever, 
drygt 20 %, struntar i skollunchen trots sina upplevda goda kunskaper om kosten. Elever har 
som bekant ett kort tidsperspektiv, men med rätt sorts kost och en trygg plats att äta 
skollunchen på borde det ändå vara möjligt att få fler elever att äta skollunchen. Vi tror att 
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skolor i allmänhet har en stor utmaning framför sig i skapandet av positiva förutsättningar för 
goda kostvanor i skolan. Detta till skillnad från GöteÄlvstudien utförd av Höglund et al., 
(1996), som visade att 50 % av flickorna och 65 % av pojkarna åt skollunch varje dag. 

Våra förväntningar var att de elever som ofta åt snabbmat, även skulle dricka läsk 
förhållandevis ofta, på grund av att det vanligtvis är det självklara valet av dryck när man äter 
snabbmat. Den mest överraskande iakttagelsen var att bland de elever som aldrig drack läsk, 
var pojkarna överrepresenterade, samtidigt som flickorna var överrepresenterade bland dem 
som aldrig åt snabbmat. Ytterligare ett intressant samband fanns hos de elever som aldrig 
drack läsk. Av dessa 11 % (11 elever) var det 73 % av dessa 11 % (8 elever) som aldrig heller 
åt snabbmat. Detta anser vi beror på att de elever som äter en bra kost ofta gör detta i alla 
sammanhang och även för att dessa elever idrottar i större utsträckning. Den ideella 
idrottsverksamheten är enligt oss en stor och viktig kunskapskälla för många ungdomar. 
Sammanfattningsvis ser vi att de elever som är fysiskt aktiva anser sig ha goda kostkunskaper, 
de äter bättre och känner sig sällan trötta. 

Vår studie visade att drygt 20 % sällan eller aldrig åt lunch på skolan. Detta resultat hade vi 
väntat oss både utifrån tidigare forskning, som gjorts av bland annat Folkhälsoinstitutet, 
(2005), och utifrån egna erfarenheter. I en av högstadieklasserna var det en stor del av klassen 
som aldrig åt lunch på skolan. Vi kunde se utifrån enkäten att de åt men ofta exempelvis 
snabbmat eller godis istället för just skolunchen. Anledningen till detta var att eleverna tyckte 
att det var stökigt och otrevligt i skolans matsal. Eleverna verkade känna sig allmänt otrygga i 
skolmatsalens elevmassor, som i stort sett helt saknade närvaro från vuxna. De vuxna som 
fanns var personalen i skolköket och eventuellt någon kamratstödjare eller lärare för att hålla 
ordning på elevmassan. Skolorna låg även centralt belägna vilket gjorde det enkelt för 
eleverna att få tillgång till annan mat än den som serverades på skolan. Vi vill direkt 
ifrågasätta att man tagit bort de pedagogiska måltiderna från högstadieskolan. Lärarna var 
tvugna att betala ett lika högt pris för skolmaten som det pris man betalar för en lunch på 
restaurang i stadens centrala delar. Detta medförde att nästan alla lärare tog med sig lunch till 
skolan eller åt någon annanstans. Vi anser att det definitivt vore en bra och lönsam investering 
för skolan att återinföra de pedagogiska måltiderna. 

Eftersom vi inte kände eleverna så väl som vi hade velat såg vi hela klassen som en individ. 
Om vi hade fått möjligheten att vara längre tid på skolan och ha fler lektioner så hade vi lärt 
känna eleverna bättre, vilket i sin tur hade resulterat i att vi hade kunnat individanpassa 
undervisningen. Då hade vi kunnat dela upp klasserna i mindre grupper beroende på deras 
förkunskaper om kost och hälsa, för att kunna möta varje elev på deras nivå. Positivt med 
lektionerna var att vi såg ett stort intresse bland eleverna vilket resulterade i många frågor och 
intressanta diskussioner. Vi kände att det blev en bra dialog mellan oss och klasserna istället 
för en envägskommunikation, som det lätt kan bli när man använder sig av en traditionell 
föreläsningsform. 

Av resultatet att döma borde det inte vara en alltför svår och omöjlig uppgift att ge eleverna 
goda kunskaper om kosten och dess betydelse för den egna hälsan. Det borde inte heller vara 
omöjligt att påverka deras framtida livsstil och kostvanor. Vi såg i undersökningen att många 
elever ansåg det vara viktigt med kunskaper om kosten, samtidigt som de flesta eleverna insåg 
att det fanns ett samband mellan hur de åt och hur de kände sig. Detta är inget konstigt resultat 
med tanke på hur mycket uppmärksamhet kosten fått i både media och andra delar av det 
samhälle vi lever i. Om skolan lägger grunden för sunda kostvanor bedömer vi att både 
välfärdssjukdomar och även olika typer av ätstörningar skulle förebyggas, samt att vi skulle få 
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mycket piggare och gladare elever. Detta skulle i sin tur borde leda till att eleverna bättre 
orkar med skolans krav och når bättre studieresultat. 

Egna reflektioner 

Socialstyrelsen skriver att rätt kost är en förutsättning för hälsa och utveckling. Detta samband 
framträder tydligast under uppväxtåren. Det är under dessa år som våra vanor och beteenden 
grundläggs och dessa blir ofta bestående. När det gäller barn och ungdomars kost måste det 
uppfattas som angeläget att såväl samhället som föräldrar och de som arbetar med barn och 
ungdomar, inser sitt stora ansvar och i sitt arbete tänker på barnens och ungdomarnas behov. 
Dagens samhälle är alltmer stillasittande i och med TV:ns och datorns intrång i samhället och 
detta är en av orsakerna till att vi valde att försöka ge eleverna en bättre förståelse om kostens 
betydelse för vårt välmående. Även i styrdokumenten, Lpo-94, kan vi läsa att skolan ansvarar 
för att eleverna får kunskaper och förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för 
den egna livsstilens betydelse. Maslow påpekar vikten av att fylla de fysiologiska behoven 
först, för att överhuvudtaget kunna kliva högre upp i behovstrappan. Det är precis detta skolan 
måste inse och jobba mot, mycket hårdare i framtiden. Skolan måste ta ansvar för helheten. 
För att kunna göra detta måste lärarna själva förstå helheten för att sedan kunna vara goda 
förebilder för eleverna.  

Vi känner att arbetet har varit lärorikt samtidigt som erfarenheterna av denna undersökning är 
bra kunskaper att använda oss av i vårt kommande yrke som lärare. Vi har tydligt sett att 
eleverna finner ämnet kost intressant och skolan bör därför prioritera detta enorma intresse på 
ett bättre sätt än som görs idag. Ett steg i den riktningen skulle vara att integrera fler ämnen 
som är relaterade till kost som till exempel Biologi, Hemkunskap och Idrott. Ett ytterligare 
sätt skulle vara att försöka individanpassa undervisningen mer eftersom vi upplever att det 
finns flera olika kunskapsgrupper bland eleverna. Det finns en grupp elever som tydligt visar 
på goda kunskaper inom ämnet kost samt en annan grupp som skulle behöva delges mera 
grundläggande information om kostens betydelse för deras hälsa.  

Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att göra denna undersökning under en längre tid, i fler klasser och 
med fler kostlektioner. Då tror vi att tillförlitligheten hade blivit ännu högre. Det hade även 
varit spännande att använda sig av alternativa undersökningsmetoder, som till exempel 
intervjuer och observationer, för att se om det finns någon bättre metod att använda sig av. 
Det skulle vara givande att granska de pedagogiska måltidernas betydelse för eleverna och 
deras välmående. Eftersom olika elever har olika kunskaper om kost så tror vi att 
elevintervjuer hade kunnat ge oss en bra bas för hur man ska arbeta i skolan för att utöka 
deras kostkunskaper. 
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Bilagor      Bilaga 1 

Kostvanor 
1. Är du?      Pojke___  Flicka ___ 
 
2. Hur ofta äter du frukost? 
A, Alla dagar i veckan 
B, Fem –sex dagar i veckan 
C, Tre – fyra dagar i veckan 
D, En – två dagar i veckan 
E, Aldrig 
 
3. Hur ofta äter du lunch? 
A, Alla dagar i veckan 
B, 5 till 6 dagar i veckan 
C, 3 till 4 dagar i veckan 
D; 1 till 2 dagar i veckan 
E, Aldrig 
 
4. Hur ofta äter du i skolmatsalen?___________________________________ 
 
5. Om/När du inte äter i skolmatsalen var och vad äter du då 
istället?__________________________________________________________ 
 
6. Hur ofta äter du middag?________________________________________ 
 
7.Äter du mellanmål? 
A, Ja. Vad äter du då?_______________________________________________ 
B, Nej. Varför inte?________________________________________________ 
C, Ibland 
 
8. Äter du kvällsfika? 
A, Nej. Varför inte?________________________________________________ 
B, Ja. Vad äter du då?_______________________________________________ 
C, Ibland 
 
9. Hur ofta äter du godis, chips ostbågar eller popcorn? 
A, Alla dagar i veckan 
B, 5 till 6 dagar i veckan 
C, 3 till 4 dagar i veckan 
D, 1 till 2 dagar i veckan 
E, Bara på helgerna 
F, Aldrig 
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      Bilaga 1 
10. Hur ofta äter du snabbmat? (Exempelvis pizza, hamburgare eller kebab) 
A, Varje dag 
B, 3-5 dagar i veckan 
C, 1 till 3 dagar i veckan 
D, Bara på helgerna 
E, Aldrig 
 
11. Hur ofta dricker du läsk? 
A, Varje dag 
B, 3-5 dagar i veckan 
C, 1 till 3 dagar i veckan 
D, Bara på helgerna 
E, Aldrig 
 
12. Tycker du att du äter en bra kost? 
A, Ja 
B, Nej 
 
 
13. Om du känner dig trött vid vilken tidpunkt känner du dig trött? 
A, Mellan kl 8.00 till 10.30 
B, mellan kl 10.30 till 12.30 
C, mellan kl 12.30 till 15.30 
D, Inte alls 
E, hela dagen 
 
14. Hur ofta motionerar du? 
A, aldrig 
B, Bara på idrotten i skolan 
C, Varje dag 
D, 4 till sex dagar i veckan 
E, 2 till tre dagar i veckan 
F, 1 dag i veckan 
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      Bilaga 1 
15. Jag tror att det finns ett samband mellan hur vi äter och hur vi känner 
oss under skoldagen. 
A, Instämmer helt 
B, Instämmer till stor del 
C, Instämmer delvis 
D, Instämmer till liten del 
E, Instämmer ej 
 
16. Jag tycker att det är viktigt att jag får kunskaper om goda kostvanor. 
A, Instämmer helt 
B, Instämmer till stor del 
C, Instämmer delvis 
D, Instämmer till liten del 
E, Instämmer ej 
 
17. Jag anser mig ha stora kunskaper om kosten och dess betydelse för hur 
jag mår. 
A, Instämmer helt 
B, Instämmer till stor del 
C, Instämmer delvis 
D, Instämmer till liten del 
E, Instämmer ej 
 
Tack för hjälpen!!! 
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Bilaga 2 
KKoossttddaaggbbookk  
 
Kom ihåg att fylla i ALLT du äter och dricker!  
 
Tisdag 
Frukost______________________________________________________ 
Mellanmål____________________________________________________ 
Lunch________________________________________________________ 
Mellanmål____________________________________________________ 
Middag______________________________________________________ 
Kvällsfika_____________________________________________________ 
 
Onsdag 
Frukost______________________________________________________ 
Mellanmål____________________________________________________ 
Lunch________________________________________________________ 
Mellanmål____________________________________________________ 
Middag______________________________________________________ 
Kvällsfika_____________________________________________________ 
 
Torsdag 
Frukost______________________________________________________ 
Mellanmål____________________________________________________ 
Lunch________________________________________________________ 
Mellanmål____________________________________________________ 
Middag______________________________________________________ 
Kvällsfika_____________________________________________________ 
 
Fredag 
Frukost______________________________________________________ 
Mellanmål____________________________________________________ 
Lunch________________________________________________________ 
Mellanmål____________________________________________________ 
Middag______________________________________________________ 
Kvällsfika_____________________________________________________ 
 
 
Tack för hjälpen! 
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Bilaga 3 
Kostlektion 1 
 
Här berättade vi om de viktigaste näringsämnena kroppen behöver för att må bra, hur mycket 
vi behöver av de olika ämnena och i vilka livsmedel de förekommer. Vi tog upp följande 
ämnen: 
 

• Kolhydrater 
• Proteiner 
• Fetter 
• Vitaminer och mineraler 

 
Vi berättade om vikten av goda kostvanor och om fördelarna av att äta regelbundet. Här 
visade vi även kostcirkeln. 
 
Kostlektion 2 
 
Under denna lektion föreläste vi om hur insulin och blodsockret påverkar varandra. Vi 
betonade vikten av en bra kost och konsekvenserna, hur kroppen reagerar, om man äter en 
dålig kost.  
 
Därefter pratade vi om Glykemiskt Index och hur man använder sig av detta i sin vardag. En 
GI lista skickades runt i klasserna så att eleverna fick se och jämföra olika livsmedels GI 
innehåll. 




