
 

 

Kosten och rörelsens inverkan på 

barnens skoldag 
 

– En studie ur ett barn och lärarperspektiv 

Stina Lindqvist Therese Söderberg 

Examensarbete 10 poäng 

VT 06 



 

 

Sammanfattning  
 
Syftet med vårt arbete har varit att beskriva elevers kostvanor och frekvens av fysisk aktivitet 
under en skoldag. Samt att undersöka tre lärares erfarenheter av hur fysisk aktivitet och goda 
kostvanor påverkar elevers beteende under skoldagen. Utifrån vårt syfte valde vi att använda 
oss av både en kvalitativ och en kvantitativ metod för att få ett så brett och djupgående 
resultat som möjligt. I vår undersökning framhöll lärarna kosten och rörelsen som en viktig 
del av barnens dag för att de skulle orka ta till sig den kunskap som förmedlades. Studien 
visade att barnen är nöjda med den fysiska aktiviteten under skoldagen och även att lärarna 
arbetar för att främja barnens dagliga rörelsebehov. I överlag visade resultatet även att barnen 
åt sina måltider men eftersom studien inte nämnde vad måltiderna innehöll kunde vi endast 
konstatera att över hälften av barnen tycks äta regelbundet under skoldagen. I Lpo 94 gjordes 
2003 en revidering och ett tillägg arbetades fram om skolans ansvar gentemot barnens hälsa. I 
vår undersökning visade det sig att lärarna var positiva till tillägget men även medvetna att 
deras arbetsbörda kommer att öka på grund av att den fysiska aktiviteten nu ska integreras i 
alla ämnen. 
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Inledning 
 
Fysisk aktivitet är ett stort område som idag diskuteras allt mer. Minskad fysisk aktivitet kan 
leda till allvarliga följder så som ökad risk för diabetes, benskörhet, övervikt och hjärt- och 
kärlsjukdomar. Många forskningsresultat visar att den uppväxande generationen rör sig för 
lite för att nå maximal hälsa. T.ex. Ericsson (2005) menar att klyftan i skolan ökar mellan 
mycket fysiskt aktiva barn och passiva barn. De 15 procent mest aktiva barnen idag är ännu 
mer aktiva än för ca 10-15 år sedan, medan de 15 procent minst aktiva barnen har blivit än 
mer passiva. De barn som inte har en god kondition och motorik hamnar oftast i en ond cirkel 
av mindre och mindre fysisk aktivitet, de är inte med i idrottsförningar eller i spontan idrott på 
sin fritid. Därför är skolans idrott viktig för det är det enda som gör att dessa barn utövar 
fysisk aktivitet (Ericsson, 2005). Barn idag är allt för stillasittande och konsekvenserna visar 
på övervikt och ohälsa (Bergendahl, 2002). 
 
Trots att forskningen påvisat bieffekter av minskad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar, 
har timantalet för ämnet idrott och hälsa i skolan drabbats av en nedskärning (Ericsson, 2005). 
År 2003 framhävde och uppmärksammade dock Skolverket via ett tillägg i Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) hälsobegreppet. 
Läroplanen erhöll då följande tillägg:  
(Kursiverad text är det tillägg som tillkom efter år 2003: s revideringen av Lpo 94). 
  
Skolans uppdrag  
”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (www.skolverket.se). 

 
”skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall 
de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas” (www.skolverket.se). 

 
I och med denna revidering av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och den 
uppmärksamhet som riktades mot hälsobegreppet, blev vi nyfikna på att titta om lärare ute i 
skolverksamheten uppmärksammat detta. Även hur intentionen att erbjuda elever daglig 
fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen, påverkar lärarnas arbete i skolan.  
 
Något som vi också uppmärksammat under våra vfu perioder under utbildningen är barnens 
kostvanor. Det visade sig att många barn åt en dålig frukost eller till och med ingen frukost 
alls. När de sedan kom till matsalen var de ofta så stressade att ta sig ut på rasten att de åt 
väldigt lite av skollunchen. Hur påverkar då detta barnens skoldag? En annan sak vi 
observerat var hur barn i de tidigare åren har allt svårare att aktivera sig. Vi har lagt märke till 
att allt oftare kräver barnen att de vuxna ska styra deras aktiviteter. De har inte längre själva 
särskilt mycket fantasi till att underhålla sig.  
 
Efter att vi läst kursen idrott, fritid, kost och hälsa förstod vi ännu mera vikten av goda 
kostvanor och hur barnens kostvanor påverkar deras dag. Utifrån detta började vi fundera över 
skolans ansvar gentemot barnen i att främja goda kostvanor. Skolan har trots allt ett ansvar 
när det gäller att fylla en tredjedel av barnets totala energiintag under en dag.  

 
”Skolans huvuduppgift är elevernas lärande och utveckling. Skolmåltiderna ska både ge eleverna bra mat i 
en trivsam miljö för att de ska orka med skolarbetet och bidra till att grundlägga goda matvanor. All 
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verksamhet under skoldagen, inklusive skolmåltiderna, ska präglas av skolans mål och har därför också ett 
pedagogiskt syfte” (Regeringskansliet, 1998, s.1). 

 
Utifrån dessa tankar och tidigare vfu erfarenheter valde vi att i vårt arbete titta närmare på 
barnens hälsa och fysiska aktivitet. Hälsa är ett stort begrepp men för att begränsa vår 
undersökning, bestämde vi oss för att fokusera på barnens kostvanor och fysisk aktivitet under 
en skoldag.  
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att beskriva elevers kostvanor och frekvens av fysisk aktivitet 
under en skoldag i tre klasser i år 3-4. Samt att undersöka några lärares erfarenheter av hur 
fysisk aktivitet och goda kostvanor påverkar elevers beteende under skoldagen.  
 
Vi har utgått ifrån följande frågeställningar: 
 

• Vilka kostvanor har eleverna och vilka former av fysisk aktivitet ägnar de sig åt under 
skoldagen? 

• Anser lärarna att elevernas beteende påverkas av kostintag och frekvens av fysisk 
aktivitet? I så fall hur? 

• Styrs lektionernas innehåll och utformning i förhållande till barnens kostintag och 
frekvens av fysisk aktivitet, i så fall hur? 

• Är lärarna medvetna om revideringen som gjordes 2003 i Lpo 94 angående 
hälsobegreppet och i så fall hur har denna revidering påverkat deras arbete? 

 
Nedan följer några begrepp som återkommer i vårt arbete, vi har valt att definiera dem utifrån 
vårt sätt att se på begreppen. 

 
Fysisk aktivitet är ett brett begrepp som kan tolkas på många olika sätt. När vi använder 
begreppet fysisk aktivitet menar vi all form av rörelser som barn utför. 
Kostvanor, det finns goda och dåliga kostvanor. Vi anser att goda kostvanor är när man äter 
regelbundna måltider med en god näringssammansättning. Dåliga kostvanor är för oss 
näringsfattiga måltider på oregelbundna tider, eller kanske till och med uteblivna måltider. 
Pedagogisk lunch är när man som lärare äter tillsammans med barnen utifrån ett pedagogiskt 
syfte. Man ska föregå med gott exempel och visa på allt från bra bordskick till goda 
kostvanor. 
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Litteraturgenomgång 
  
Inledningsvis har vi valt att redogöra för några teorier med anknytning till vårt 
problemområde. Efter denna teorigenomgång refereras tidigare forskning angående motorisk 
träning, därpå redogör vi för Lpo 94 och Myndigheten för skolutvecklingens rapport. 
Slutligen valde vi att beskriva kostens betydelse för välbefinnande och även en kortare 
historisk tillbakablick på skollunchen, därefter redogör vi för forskning med koppling till kost.   
 
God perceptionsförmåga och mycket fysisk aktivitet är viktigt för barnens lärande och 
helhetsutveckling. Barn lär genom lek och leken är en viktig del av barnets liv. Genom leken 
utvecklar barnet sin handlingskompetens både psykiskt och motoriskt. Langlo Jagtoinen (red), 
(2002) menar att det finns fler och fler barn som behöver hjälp med att utveckla sina rörelser. 
Detta eftersom att allt fler barn upptäcks med försenad motorik. Han påtalar vidare att barn 
idag har problem med alldagliga rörelser som att springa, gå, hoppa, kasta, fånga och så 
vidare. Barn som börjar skolan har ett stort behov av rörelse, då de är i stark utveckling och 
måste hänga med i sin egen kroppsliga utveckling. Langlo Jagtoinen skriver: 
 

Vi vet att barn har behov av fysisk aktivitet, att lek är en dominerande verksamhet bland barn, och att 
fungera bra rent sensomotoriskt bidrar till att ge barn goda förutsättningar att lära, såväl motoriskt, kognitiv, 
emotionellt som socialt (s.156). 

 
Langlo Jagtoinen menar också att det är viktigt att skolan arrangerar och organiserar fysisk 
aktivitet som stimulerar den sensomotoriska utvecklingen. 
 

När vi ger barn positiva upplevelser med olika former av fysisk aktivitet, kan skolan hjälpa till att främja 
fysisk aktiva, lekande barn som med stor iver och mycket energi helt enkelt lägger en självinitierad grund 
för goda fysiska färdigheter och en god hälsa (s.156). 

 
Författarna anser att det idag inte finns tillräckligt mycket kunskap om att barn behöver fysisk 
aktivitet varje dag. De menar att möjligheter till daglig fysisk aktivitet kräver:  
 

• Ett gott underlag vad gäller sensomotorik, 
• Tid och rum för lek aktiviteter 
• Ämnesövergripande tänkande och samarbete så att den fysiska aktiviteten blir 

integrerad i all undervisning och i alla ämnen. Särskilt för barn i de lägre åldrarna 
(Langlo Jagtoinen red, 2002). 
 
Teorier 
 
I den text som följer har vi valt att referera till delar av flera teoribildningar som berör 
kopplingen mellan sensomotorisk utveckling och kognition. 
 
Psykologen Jean Piaget märkte att barn inte började tänka och resonera abstrakt förrän i sju- 
eller åttaårsåldern. Piaget anser att den mänskliga hjärnan inte kan bearbeta abstrakta begrepp 
förrän den har konkreta uppfattningar kring kroppen och dess fysiska förmåga. Barnen fodrar 
sju till åtta års lek och rörelse för att få den sensomotoriska begåvning som ligger till grund 
för den fortsatta personliga och intellektuella utvecklingen (Ayres, 1983).  
 
Enligt Piaget beror barnets sensomotoriska och kognitiva utveckling också på hur mogna de 
är. Barnen behöver öva på den praktiska och den sociala situationen. En förutsättning för att 



 5 

barnet ska kunna utvecklas och hitta sin plats i samhället är att de lever i en 
utvecklingsbefrämjande miljö (Ericsson, 2003). 
 
Jean Ayres 
 
Jean Ayres, fil dr i psykologi har studerat hjärnan för att bättre förstå perceptions- och 
inlärningssvårigheter. Hon anser att man ska ha en helhetssyn på barnets utveckling och ett 
samband mellan hjärnan, motorik och perception. Hjärnan jobbar så att när man får en massa 
information så måste den sortera in den i olika ”fack”. Detta kallar Ayres sensorisk 
integration, alltså en organisering av informationsflödet i hjärnan. ”Hjärnan lokaliserar, 
sorterar och ordnar sinnesintrycken –ungefär som när en trafikpolis dirigerar trafiken” (s.15). 
Den sensoriska integrationen är objektiv och perceptionen är subjektiv. 
 
För att kunna tillgodogöra sig intellektuella och sociala färdigheter behöver man utveckling 
och organisering av de sensomotoriska processerna. Sensomotoriken är en baskunskap som 
måste vara väl förankrad innan man börjar med det teoretiska.  
 

Utan interaktion med den fysiska omgivningen blir inlärningen mycket svår. Inlärningen måste först och 
främst ske genom integration av de sensoriska systemen. Längre fram kan en mer intellektuell och teoretisk 
inlärning äga rum i storhjärnsbalken. Det sensomotoriska samspelet är en förutsättning för senare kognitiva 
funktioner. Det kan se ut som ett barn som leker inte lär sig något, men han lär sig faktiskt något mycket 
väsentligt. Han förbereder sig för inlärning (s. 59). 

 
Ayres anser att barnet måste nå en viss utvecklingsnivå innan man klarar av att koncentrera 
sig och att de känner sig motiverade för den uppgift de ska utföra. Många barn upplever att 
miljön i klassrummet är för informationsrik. De klarar inte av att sortera information i 
hjärnan, dessa barn benämns oftast som ”hyperaktiva”. Det beror inte på att de inte tycker om 
det de gör i skolan utan att hjärnan inte klarar av att behandla informationen.  
 
Människan vill hela tiden ge hjärnan information för att kunna utveckla sig själva. Barn tycker 
därför om att springa, hoppa eller bli kramade. Rörelsen gör att barnen stimulerar hjärnan 
vilket leder till att hjärnans utveckling främjas 
 
Barn är redan från födseln inställda på att utveckla sin egen förmåga. Människor runt omkring 
dem behöver inte be dem att börja krypa eller gå utan de har en inre motivation som är 
”inbyggd”. De ger inte upp sina försök att börja gå när de inte klarar det på första försöket 
utan gör ett nytt försök senare ändå tills de klarar av det. Utan den inre drivkraften skulle 
ingen av oss kunna utvecklas. 
 
Under de första sju åren lär sig barnet att uppfatta den egna kroppen, hur den fungerar i olika 
situationer och världen runt omkring barnet. Barnet lär sig att förflytta sig, tala och tolka olika 
ljud. De börjar också integrationen med saker i vår omvärld så som möbler, kläder, ätverktyg 
och med andra människor. Tidsperioden mellan det tredje och sjunde året är det skede då 
hjärnan är mest mottaglig för intryck och barnen har störst förmåga att sortera intrycken i 
hjärnan. Deras motivation gör att de vill lära sig saker och därigenom aktivera kroppen.  
I åttaårsålder är beröringssinnet och balanssinnet så gott som utvecklat. De sensoriska och 
motoriska delarna av nervsystemet kommer att utvecklas under hela barndomen.  
 
När det sensoriska nervsystemet samverkar går det desto bättre för barnet att lära sig saker. 
Barnets lek kan uppfattas som enbart en lek men det sker en mängd arbete inom barnet. Det är 
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Varning: Ej lekande barn! 
(Fritt efter Hannaford) 

inte meningen att barnet ska träna några speciella färdigheter utan det kommer eftersom. De 
ska lära sig att kunna sortera den information de får (Ayres, 1983). 
 
Carla Hannaford 
 
Carla Hannafords, neurofysiolog och utbildare, teori handlar om rörelse och inlärning. Likt 
Ayres har Hannaford undersökt hjärnan och dess inverkan på barnet. Att röra kroppen är en 
viktig roll i skapandet av nätverk och nervceller i hjärnan. Genom rörelse aktiveras 
nervsystemet och gör kroppen redo att kunna ta in kunskap (Ericsson, 2003). Hela kroppen är 
ett inlärningsinstrument, inlärning sker genom erfarenheter och intryck. När man upplever 
saker bygger man upp neutrala nätverk (Hannaford, 1997). 
 
Proprioceptionen (kroppens känsla i rummet) är en av våra viktigaste vägar till kunskap anser 
Hannaford. Hon trycker även på vikten att använda båda hjärnhalvorna för att kunna prestera 
maximalt. Brain Gym är något som Hannaford förespråkar, det utgår ifrån kroppsrörelse och 
påverkar inlärningen positivt. (Ericsson, 2003). 
 
Hannaford (1997) menar att tänkande och inlärning inte bara finns i huvudet på oss, hon 
menar att kroppen har en väldigt avgörande roll i våra intellektuella processer. Det är 
kroppens sinnen som tillhandahåller hjärnan med information. Hannaford påtalar: 
 

När vi tänker på våra sinnen, tar vi för det mesta bara med de fem sinnen som tar in information utifrån: syn, 
hörsel, lukt, smak och känsel. Lika viktigt för vår utveckling och för vårt liv är emellertid den samordning 
av sensorisk input som ger oss information om tyngd och rörelse och om vår kropps muskelrörelser och 
placering i rummet…(s.32). 

 
Tidsperioden mellan två och fem års ålder är en väsentlig period för barnens kognitiva 
utveckling. Det är då de lär sig att omvandla information och överföra den till praktisk 
handling. Genom lek lär sig barn av varandra och påskyndar bearbetningsprocessen. 
Hannaford menar att: 
 

I de tidiga formbara åren är lek nästan synonymt med liv. Endast mat, beskydd och kärlek är viktigare. Det 
är en grundläggande beståndsdel i fysisk, intellektuell, social och emotionell tillväxt (s.65). 

 
Tyvärr menar Hannaford att barn idag inte får tillräckligt mycket tid eller tillfälle för lek. Hon 
menar att den mesta leken är organiserad och strukturerad av vuxna. Att vuxna tycks tro att 
barn behöver underhållas och att deras lek behöver ledas. Hannaford menar att det är numera 
sällan man ser barn leka fritt utan det flesta lekar har tävling som mål.  
 
Hannaford varnar för den ökande tid som barn spenderar framför 
TV och dator. Hon menar att om barnens tid för lek, rörelse och 
utforskning av omgivningen minskar kan det ha inflytande på 
barnens inlärning. Hon håller med forskarna Pearce och Healys 
om att man bör förbjuda tv före åtta års ålder. De anser att på så 
sätt skulle barnens fantasi och deras språkliga färdigheter få 
fotfäste.  
 
Fantasilek och dagdrömmar gynnar barnens perceptuella, 
känslomässiga och kreativa utveckling. TV hindrar dock denna 
process och blir ett hinder för barn i deras lekutveckling. Barn lär 
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sig genom samspel med andra människor. Just därför är inlärning via TV onaturlig. 
TV: n överöser barn med bilder, rörelser och ord som är för snabba för det unga barnet att 
sortera och smälta samman. Barnet kan repetera vad de sett men utan någon djupare insikt. 
Barnet blir helt enkelt för passivt framför TV: n och dess inre mentala,  
emotionella och fysiska engagemang som är nödvändig för den kognitiva utvecklingen 
hämmas. 
 
”Rörelse är porten till inlärning” (s.99). Det är nödvändigt för inlärningsprocessen att man 
låter barn utforska varje del av rörelse och balans i sin omvärld. Att barn får klättra i träd, gå 
på trottoarkanter och hoppa av och på olika saker (Hannaford, 1997). 
 
 
Forskning 
 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för fyra olika forskningsprojekt, Ericssons 
forskning på barnens skolprestationer, ett projekt från Ballrups kommun utanför Köpenhamn, 
Bunkefloprojektet som startade i Bunkeflostrand och Gå och cykla projektet som uppkom i 
Lunds kommun. 
 
Ericsson (2005) redogör för följande effekter av motorisk träning på barnens skolprestationer.  
 

• Utvärdering av arbete med motorisk träning i skolan har visat att expanderad och 
anpassad motorisk träning kan ha positiva följder för koncentrationsförmågan, 
självförtroende och även för inlärning av teoretiska kunskaper. 

• Att kroppslig aktivitet engagerar barnet både socialt och emotionellt, vilket kan 
öka barnets välbefinnande och prestationsförmåga. 

• Genom att arbeta med kroppen i inlärningssituationer förstärks informationen från 
den visuella och auditiva perceptionen. 

• Att bedriva en rätt motoriskträning kan ha stor betydelse för hur barn upplever sig 
själva och sin kropp. Detta i sin tur kan ge positiva följder på deras självkänsla och 
självförtroende. Detta ökar sedan förutsättningarna för att barnen ska må bra och 
kunna tillgodogöra sig sin undervisning i skolan (Ericsson, 2005). 
 

Motorikträning är viktigt men det är inte lösningen för all inlärning. Det finns mycket som 
tyder på att om barn är fysiskt aktiva blir de mer öppna för inlärning både socialt och 
emotionellt. Detta kan i sin tur kan leda till att prestationsförmågan och välbefinnandet ökar 
(Ericsson 2003). ”Positiva upplevelser och erfarenheter av lek och idrott stärker barnens 
självkänsla och kan på så sätt indirekt bidra till bättre förutsättningar för inlärning.” (Ericsson, 
2005, s.13). 
 
I Ballerups kommun utanför Köpenhamn har man satsat på ett projekt där man utökat 
idrottsundervisningen. Dels för att man är orolig för barnens hälsa, dels för att man tror att om 
man använder sin kropp och alla sina sinnen så lär man sig bättre. Man antar att det finns en 
nära och betydande förbindelse mellan kropp, sinnen, tänkande och skolprestationer 
(Ericsson, 2005). 
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Bunkefloprojektet 
 
Bunkefloprojektet startade på Ängslättskolan i Bunkelflostrand som ett samverkansprojekt 
mellan skola, idrottsförening och forskning. Det var ortopeden Per Gärsell som var 
upphovsman till projektet. Den lokala idrottsföreningen gick in med folk som hjälpte skolan 
att erbjuda barnen ändå upp till år 5, en timmes fysisk aktivitet om dagen. En viktig del i 
arbetet var att barnen skulle få uppleva rörelseglädje och känna motivation till aktiviteterna. 
Man hade en förhoppning om att man skulle lägga en god grund för en hälsosam livs stil. 
Projektet skulle också gynna barnens självförtroende, koncentrationsförmåga och sociala 
förmåga. Utifrån detta projekt har en modell uppstått, Bunkeflomodellen. 
(www.bunkeflomodellen.com). 
 
 
 
I en studie inom Bunkefloprojektet genomfördes en undersökning i två årskullar där metoden 
var enkäter och observationer. Syftet med studien var att studera eventuella påverkanseffekter 
av utökad fysisk aktivitet och individuellt anpassad motorisk träning i skolan när det gäller 
motorisk status, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Resultatet man kom fram till var 
att: 
 

• barnens grovmotorik förbättrades med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i 
skolan.  

• barnen blev mer positiva till att vara fysiskt aktiva i och utanför skolan.  
•  barn med koncentrationssvårigheter och barn med diagnoser som DAMP, ADHD 

utvecklade sina motoriska färdigheter genom fysisk aktivitet. 
• skillnader i koncentrationsförmåga mellan barn med god motorik och barn med 

bristande motorik minskade genom ökad fysisk aktivitet i skolan.  
• elever med goda fysiska och motoriska färdigheter förbättrade sin läsutveckling i 

jämförelsevis med elever som hade motoriska brister 
(Ericsson, 2005). 
 
Gå och cykla projektet  
 
Barn har inte samma möjlighet som vuxna att klara av trafikens krav på grund av att de inte 
växt klart, detta medför ett hämmat synfält. Därför är det viktigt att försöka minimera 
biltrafiken vid skolorna. I trafiken har barn inte heller samma mognad och erfarenhet som 
vuxna. Det enda sättet att utveckla sitt trafikvett är att vistas i sådana miljöer. Att skjutsa sina 
barn i bil till skolan hjälper inte barnen att mogna i trafiken, de vuxna bör hellre gå eller cykla 
med sina barn så att de kan vägleda dem.  
 
I Lunds kommun har man genomfört ett projekt som kallas för den ”vandrande skolbussen”. 
Detta går ut på att barn som bor inom samma bostadsområde följs åt till skolan. Det är alltid 
en vuxen med som ”leder bussen” och på detta sätt finns alltid en vuxen till hands. Varje 
familj ansvarar för en dag i veckan och då följer samtliga barn med. Genom detta får barnen 
motion, frisk luft och trafikträning. Man anser att barn som åker bil till skolan inte får någon 
motion och är mer trötta när de kommer fram (www.lund.se). 
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Vad står i Lpo 94? 
 
Skolverket gjorde en revidering i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2003 angående hälsa. 
Tilläggen redovisas kursivt: 
Lpo 94 skolans uppdrag: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen” (www.skolverket.se). 
 
Lpo 94 skolans uppdrag: ”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina 
uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas” 
(www.skolverket.se). 
 
Det är många som är positiva till revideringen av LPo-94 angående de nya hälsomålens 
införande. Det är inte bara lärare och elever som sett den positiva förändringen utan även 
föräldrar och annan skolpersonal. Effekterna av skolornas dagliga arbete med fysisk aktivitet 
har lett till en lugnare klassrumsmiljö och gladare barn som har lättare att koncentrera sig. 
Detta har i sin tur bidragit till att kunskapsutvecklingen påverkats positivt (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005). 
 
De mål som eleverna ska uppnå enligt Lpo 94 innan de lämnar skolan är i huvudsak kognitiva 
och det innehåller ingenting om rörelseförmåga eller motorik. Ericsson menar att genom 
hälsobegreppets införande i läroplanen har skolan visat att de anser att barnens hälsa är viktig.  
 
Ericsson anser att skolan har en stor uppgift i att tyda och tolka läroplanen, hon menar att 
tolkningarna kan leda till att det kan bli stora skillnader mellan olika skolor (Ericsson, 2005). I 
Lpo 94 finns det heller inga anvisningar om hur mycket tid man ska ägna åt fysisk aktivitet 
men regeringen har lagt ut ett riktmärke om minst 30 minuter/dag (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005). 
 
Fysisk aktivitet i skolan 
 
I rapporten från myndigheten för skolutveckling påpekas att fysisk aktivitet inte bara bör 
stimuleras inom idrottsämnet, skolorna skall inte tänka på fysisk aktivitet som en egen 
lektionstimme utan den skall integreras i de övriga ämnena. Om tiden för fysisk aktivitet 
framhävs kan kontentan bli ett kortvarigt engagemang. De efterlyser att det ska bli en naturlig 
del av skoldagen. Myndigheten anser att det inte bara är i skolan barnen behöver röra på sig 
utan också till och från skolan. Idag beräknas att vart 4: e barn åker bil till skolan, detta bidrar 
till en farligare trafiksituation i skolornas närhet. Desto farligare trafiksituationen blir ju fler 
föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan, detta leder till att en ond cirkel skapas. Barnen 
är däremot positiva till att promenera till skolan istället för att åka bil ”det är roligt för att man 
pratar med varandra och man blir piggare. När man åker bil är man trött när man kommer till 
skolan.” (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s.14).  
 
Myndigheten påpekar att skolgårdens utformning har en stor del i att den fysiska aktiviteten 
blir stimulerad (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Ericsson (2005) betonar att skolan är 
elevernas arbetsplats där skolmiljön har en viktig roll för att inbjuda till fysisk aktivitet. 
Variationen av inne- och utemiljön på olika skolor är stora där av blir möjligheten olika för 
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eleverna till fysisk aktivitet. En del gårdar har väldigt begränsade lekytor medan andra är 
öppna och mer inbjudande. Ericsson önskar att alla skolgårdar kunde erbjuda möjlighet till 
större ytor för att utveckla fysiska aktiviteter så som att springa, klättra och hoppa. Ericsson 
menar att skolgårdar i anknytning till skog och mark kan vara ett enkelt sätt att skapa en 
inspirerande lekmiljö. Hon anser att skolgårdar inte behöver fyllas med dyra leksaker utan att 
man ska använda sig av den befintliga miljön och de resurser som finns för att främja barnens 
fysiska aktivitet (Ericsson, 2005). 
 
Idrott och hälsa som skolämne 
 
Timantalet för ämnet idrott och hälsa har starkt reducerats och Ericsson ifrågasätter om man 
kan uppfylla de mål som ställs i Lpo 94 när det gäller det ansvar man har för barnets fysiska 
och motoriska utveckling (Ericsson, 2005). Idrottsundervisningen har aldrig haft så få timmar 
som den har idag. Under 1930- och 1940-talet hade man idrott fyra gånger i veckan och sex 
friluftsdagar per termin. Från att Lpo 94 började gälla har klocktimmarna i idrottsämnet 
minskat från 756 timmar till 500 timmar. Detta är en minskning med nästan 20 % (Ericsson, 
2003). 
 
Skolans nedskärningar av idrottsämnet signalerar till samhället att det inte är viktigt med 
fysisk aktivitet. Skolan borde ta ett större ansvar att sprida information och kunskap om hur 
en hälsosammare livsstil bör se ut. När nu timantalet minskat för ämnet idrott och hälsa har de 
övriga skolämnena en större roll att ge fler möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet. Men 
för att pedagoger ska kunna motivera sig och sina elever för detta under lektionstid efterlyser 
Ericsson kompetensutveckling för pedagoger (Ericsson, 2005).   
 
Kost 

Mat är viktigt för att hjärnan och kroppen ska kunna utvecklas och fungera bra. Att få i sig rätt 
mängd mat och rätt näring leder till att man bygger upp ett starkt skellett som i sin tur är 
viktigt för barn i växande ålder (Sandberg, 2004). Varje dag är det dock viktigt att man fyller 
på kroppen med ny energi och näring. Detta bör göras genom tre rejäla mål och några 
mellanmål varje dag (Algotson, Eriksson, 1998). 
Måltiderna bör fördelas på detta sätt utifrån energiintag: 
 

• Frukost 20-25 % 
• Lunch 25-35 % 
• Middag 25-35 % 

(www.slv.se). 
 
Hannaford (1997) anser: 
 

…balanserad kost är viktig för inlärning…Det betyder att man måste se till att råmaterial för friska 
kroppar och speciellt nervsystemet finns tillgängligt. Detta innefattar protein, kolhydrater och fetter. Det 
betyder också att man måste se upp så att man inte försvagar kroppens förmåga att skydda och 
återhämta sig själv genom att äta fel saker, framförallt inte socker (s.154).  
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Tallriksmodellen 
 
Tallriksmodellen kan vara ett hjälpmedel för att synliggöra 
måltidens proportion mellan olika livsmedel. Modellen är 
indelad i tre delar, varav en del är lite mindre än de andra två. 
Mer än 1/3 ska vara grönsaker och frukt, minst en lika stor 
del bör vara potatis, pasta, ris och bröd medan den resterande 
delen bör tas upp av kött fisk eller ägg (Sandberg, 2004). 
Tallriksmodellen säger däremot ingenting om mängden av 
mat utan bara om proportionen. Mängden avgörs av 
energibehov och hunger (Hedelin red, 2002). 
 
 
Frukost 
 
Att äta en bra och fiberrik frukost leder till att blodsockret håller en jämn nivå fram till lunch. 
När man äter en kaloririk eller fiberfattig frukost stiger först blodsockret för att väldigt snabbt 
sjunka, detta gör att man snart känner av hunger. Många barn kommer idag till skolan med 
lågt blodsocker (Veisseh, 1987). 
 
Enligt de Hoog och Paulún (2005) är frukosten ett av dagens viktigaste mål. Genom att äta en 
bra frukost får man energi för att starta dagen på ett bra sätt. Däremot finns det många som 
har svårt att äta något på morgonen. Det finns olika anledningar till detta beteende bland annat 
sömnbrist, stress eller att man inte har någon morgonaptit. Författarna anser dock att det kan 
verka ologiskt att människor inte är hungriga när de vaknar eftersom att det var minst tio 
timmar sedan man åt senast men de anser att det finns en vetenskaplig förklaring: 
 

När man vaknar är blodsockret lågt, och för att kroppen ska komma igång frigörs blodsocker från levern. 
Detta gör att blodsocker nivåerna stiger och kroppen tolkar det som att man har ätit och hungern försvinner. 
Emellertid är detta bara en kortvarig känsla eftersom mängden blodsocker levern frigör inte motsvarar det 
som kroppen får efter en hel måltid (s.6). 

 
Kontentan av detta blir att man framåt förmiddagen blir hungrig och antingen blir sugen på 
något sött eller dubblerar portionerna vid lunch och middag. Detta leder till att fördelningen 
av dagens måltider inte blir som de ska utan man kompenserar den uteblivna frukosten med 
större portioner senare under dagen.  

 
Något som inte heller är så bra är att äta en ”dålig” frukost. En dålig frukost enligt de Hoog 
och Paulún är till exempel, sockrad yoghurt med sockrade flingor, vitt bröd som rostats med 
marmelad.  
 
Wyon gjorde 1985 en undersökning om frukostens betydelse för barnens prestationer bland 
elever i år tre och fyra. Ena halvan av undersökningsgruppen fick äta bra frukost medan andra 
halvan fick äta en ”dålig” frukost. Sedan fick barnen arbeta på och deras resultat analyserades. 
De barn som åt en ”god” frukost presterade och arbetade bättre. Medan de elever som ätit en 
”dålig” frukost presterade sämre. Wyon menade att dålig kosthållning är ett handikapp i 
skolarbetet (Veisseh, 1987). 

Källa: Livsmedelsverket 
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Skollunchens historia 
 
Enligt Halling (red) (1990) så började man i stora städer på 1880-talet med bespisning för 
fattiga barn. Detta berodde på att många levde mycket fattigt och levde nära svältgränsen. 
Under denna tid var det fattigvården som skulle utse vilka barn som hade störst behov av att 
få ett mål mat i skolan. Resten av barnen hade med sig egen matsäck.  
 
På 1930- talet fick staten upp ögonen för näringsstandaren i Sveriges land. Det berodde inte 
bara på fattigdom utan också på omedvetenhet kring en god kost. Därför började staten ge 
skolan bidrag till matbespisningen för att de fattiga barnen skulle få en god kostmåltid om 
dagen. På 1940- talet utökades skollunchen till att gälla alla barn som önskade men 
fortfarande skulle de som behövde det mest prioriteras. De som inte var fattiga fick betala för 
sin mat och skollunchen serverades inte varje dag. Redan på 1940- talet ansåg man att 
skollunchen skulle utgöra en tredjedel av det dagliga behovet. Man införde också att 
skolluncherna skulle innehålla näringsämnen som kalcium, järn och C-vitamin.  
 
1946 kom den Kungliga Majestätiska kungörelsen att ge statsbidrag för skolluncher. Detta är 
det år som anges vara startåret för skolmatsbespisningen. Efter införandet av skollunchen 
kunde man se att barnens skolarbete gick bättre och barnens allmänna kondition förbättrades. 
 
Den 1 januari 1967 slutade skollunchen att styras av statsbidrag utan allt ansvar överfördes på 
kommunen. Inte för än 1973/1974 kunde alla barn äta skollunch gratis (Halling red, 1990). 
 
Skollunch 
 

Skolans huvuduppgift är elevernas lärande och utveckling. Skolmåltiderna ska både ge eleverna bra mat i en 
trivsam miljö för att de ska orka med skolarbetet och bidra till att grundlägga goda matvanor. All 
verksamhet under skoldagen, inklusive skolmåltiderna, ska präglas av skolans mål och har därför också ett 
pedagogiskt syfte  (Regeringskansliet, 1998, s.1). 

 
Många barn i dag har bristfälliga lunchvanor, dessa barn har ofta huvudvärk, är illamående 
och har svårt att koncentrera sig (www.mjolkframjandet.se). 
 
Skolmåltiden ska fylla många olika funktioner bland annat att ge barnen en näringsrik måltid 
som de kan stå sig på resten av dagen för att orka vara aktiva. Dessutom har måltiden en 
social funktion, en tid under dagen när barnen tillsammans kan sitta i lugn och ro och samtala.  
”Att få tillgång till varierad och näringsrik mat och tillsammans med andra barn och vuxna äta 
lunch kan anses vara en del av läroplanens intentioner” (Regeringskansliet, 1998, s.3).  
 
För många barn är skolmåltiden det viktigaste målet på dagen. Skolmåltiden ska: 
 

• fylla upp en tredjedel av dagens energiintag. 
• vara avkopplande. 
• ge energi så man orkar resten av skoldagen. 
• innehålla näringsämnen som ska bidra till att barnen ska utvecklas väl under de 

närmaste åren. 
• förebygga kostorsakade sjukdomar såsom osteoporos eller hjärt- och kärlsjukdomar.  

(Regeringskansliet, 1998). 
 



 13 

Goda kostvanor är något som är viktigt för att barn ska må bra, utvecklas och orka med 
skolan. De barn som äter en bra lunch ökar därför sina förutsättningar för att prestera bra i 
skolan. Skollunchen är en viktig del av skoldagen för både barn och personal. Det är därför 
viktigt att skollunchen är inbjudande så att man inte väljer ett annat alternativ 
(Livsmedelsverket, 2001).  
 
Forskning 
 
1982 gjorde man en forskning omkring barnens näringsintag, 10-12 % av eleverna åt inte den 
näringsrika skollunchen, 8-10 % åt ingen frukost och lika många fick ingen middag hemma. 
Prestationsförmågan hos dessa barn blev sämre de blev trötta, oroliga och fick ofta ont i 
huvudet.  
 
Gerhard Nordlund genomförde en undersökning om vad de skolmåltidsansvariga trodde det 
berodde på att barnen inte åt skollunchen. Undersökningen visade på bland annat att 71 % av 
barnen avstod på grund av kamratpåverkan, 55 % menade att de hade andra matvanor hemma, 
42 % sa att matsalsmiljön var för bullrig, 36 % sa att de inte hann äta (tidsbrist) medan bara 8 
% sa att de inte tyckte om skollunchen. 
 
Skolmåltidsmiljön är viktig för att man ska vilja äta, det ska inge en trivsam känsla. 
 
För många barn kan skollunchen vara det enda lagade målet om dagen som de äter 
tillsammans med en vuxen. På grund av att man har många aktiviteter eller att den vuxne 
arbetar har man inte tid att sitta ner och äta tillsammans i hemmet. Därmed får skolan ett ökat 
ansvar kring goda kostvanor (Halling red, 1990). 
 

Föräldrar och barn får allt mindre av måltidsgemenskap i hemmen. Därmed minskar föräldrars möjlighet att 
påverka bland annat barnens kostvanor och skapa bestående kostnormer. Skolan får härigenom ett alltmer 
ökat ansvar när det gäller att förmedla goda matvanor och kostkunskaper. Skolmåltiden blir därför en 
naturlig del i denna uppfostran och därtill en viktig del av alla elevers matkultur (s.170). 

 
Även Risán (1988) ansåg att skolmåltiden borde vara en del i den sociala fostran. Pedagogisk 
lunch med en vuxens deltagande ansågs vara ett sätt att få barnen till att äta i lugn och ro. 
Erfarenheter av pedagogisk lunch tyder på att barnen arbetar effektivare efter att det ätit sig 
mätta i en lugn och trevlig miljö.  
 
Risán menar att: ”All verksamhet under skoldagen skall präglas av skolans mål och har därför 
ett pedagogiskt syfte.” (Risán, 1988, s.3).  
 
Mellanmål 
 
Mat påverkar hur vi mår och hur mycket vi orkar utföra. Om man äter några mellanmål 
mellan måltiderna är det lättare att hålla koncentrationen uppe. Barn och ungdomar som växer 
har ett stort behov av energi utöver frukost, lunch och middag. Detta behov tillfredställs av ett 
par mellanmål jämt fördelat under dagen.  
 
Mellanmålets storlek och innehåll beror på hur lång tid det har gått mellan måltiderna. Det bör 
innehålla ca 10-20 % av barnets dagliga energiintag. Eftersom att mellanmålet är ett av de 
första målen som barnet själva tillagar är det viktigt att skolan visar på goda exempel på vad 
ett bra mellanmål bör innehålla. Ett mellanmål som Svenska livsmedelsverket föreslår kan 
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innehålla, ett glas mjölk, smörgås och en frukt. Detta mellanmål är en bra utgångspunkt som 
går att utöka eller minska beroende på barnets hunger (www.slv.se). 
 
Mellanmål som serveras i skolmatsalen bör innehålla livsmedel som är näringsmässigt bra, 
det bör även serveras under dagen då barnen bäst behöver det. Om skolan utöver skollunchen 
skulle servera mellanmål av nyttig karaktär skulle barnen få mer energi och näring som i sin 
tur skulle hjälpa dem att må bättre, prestera bättre och vara piggare 
(www.mjolkframjandet.se). 
 
Effekter 
 
Barn som äter dåligt kan bli okoncentrerade och lättirriterade. De grundlägger sina matvanor 
väldigt tidigt och äter de inte bra under dagen blir skoldagen tråkig (Regeringskansliet, 1998). 
 

”Genom forskning på området har Nordlund kunnat konstatera följande. 
- Skollunchen är mycket viktig för barnens allmänna nutritionsstatus och ytterst viktig för vissa barn med 

bristande kostintag i övrigt. 
- Skollunchen har betydelse för elevens prestation, beteende och hälsa.” (s.6). 

 
Våra vanligaste kostrelaterade sjukdomar är karies, järnbrist, fetma, åderförfettning. Man har 
även märkt av beteendeförändringar, koncentrationssvårigheter och försämrade arbetsresultat 
när man inte äter eller äter en bristande kost (Veisseh, 1987). 
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Metod 
 
Urval 
 
Vi valde att kontakta två skolor som vi bland annat under vår verksamhetsförlagda utbildning 
gjort vår praktik på. Dessa två skolor ligger i en medelstor stad i Västerbotten och inom 
samma rektorsområde. Vi fick möjlighet att genomföra både enkäter och intervjuer på 
skolorna. Enkäterna utfördes i en klass år 4 på en av skolorna och två klasser år 3 på den 
andra skolan. Alla barn i dessa klasser fick besvara vår enkät. Sammanlagt var det 54 barn 
som svarade på enkäten. Sedan intervjuade vi tre lärare på dessa två skolor. Vi valde dessa tre 
lärare utifrån att de var klasslärare och hade barnen i de flesta ämnen. Vi ville också att 
lärarna som vi intervjuade skulle ha undervisat ett par år inom skolan.  
 
Datainsamlingsmetoder 
 
Vi valde att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. Vi ville få en bild av hur 
både barnen och lärarna uppfattade barnens kost- och fysiska aktivitet under en skoldag. 
Genom att använda oss av en kvantitativ metod får vi ett övergripande resultat och med den 
kvalitativa metoden får vi ett mer ingående resultat (Johansson & Svedner, 2001). 
 
Vi ville bland annat med vår enkät få ta del av hur barnen färdades till och från skolan, vad de 
tyckte om skolmaten och vad de gjorde på rasterna. Se enkäterna (Bilaga 1). Johansson och 
Svedner (2001) säger att genom enkäter får man ett brett men inte djupgående resultat. Enligt 
Ejlertsson (2005) menat att genom att använda sig av enkäter presenteras frågorna på samma 
sätt för alla respondenter de får också tid till att reflektera och överväga svarsalternativen. 
Ejlertsson menar vidare att vid en enkät undersökning minskar man risken att påverkar 
respondenterna med egna värderingar. Svenning (2003) anser att grunden för en kvantitativ 
undersökning är att det ofta uttrycks i siffror vilket gör det lättare att skapa en överblick över 
ett stort material. 
 
Enligt Johansson och Svedner (2001) är den kvalitativa intervjun ett av de bättre sätten att få 
fram resultat i sitt examensarbete. De säger också att det är ett sätt att få möjligheten att förstå 
barnets attityder och förkunskaper. Kvale (1997) anser att en kvalitativ datainsamling 
kännetecknas av en empatisk dialog som utförs med de personer som undersöks. Genom en 
kvalitativ undersökning får respondenten delge sin egen situation ur ett eget perspektiv. Syftet 
med våra intervjuer var att få så uttömmande svar som möjligt omkring våra frågeställningar. 
Vi ville få lärarens syn på barnens kost och fysiska aktivitet och hur detta påverkade barnen 
under skoldagen. Om lärarna planerade dagen utifrån barnens kostintag och fysiska aktivitet. 
En annan del vi ville ta reda på var hur lärarna jobbade för att möta de nya hälsomålen som 
tillkommit i Läroplanen. Se intervjufrågor (Bilaga 2). 
 
Procedur 
 
Vi inledde vårt arbete med att leta litteratur kring vårt ämne. Litteraturen har vi funnit på 
Umeå Universitetsbibliotek, Skellefteå Stadsbibliotek samt Skeriabiblioteket. Vi har även 
använt oss av litteratur som vi kommit i kontakt med under vår utbildning. Att hitta litteratur 
kring ämnet kost var problematiskt på grund av att lite forskning publicerats de senaste 15 
åren. 
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Under tiden vi formulerade frågorna tog vi hjälp av Ejlertsson (2005) ”Enkäten i praktiken” 
för att få hjälp att på bästa sätt forma frågorna till barnen. Efter det granskade vår handledare 
vår enkät och på detta sätt fick vi nya infallsvinklar om enkätens utformning. När enkäterna 
var klara kontaktade vi skolorna och bestämde dag för genomförandet av 
enkätundersökningen. Innan vi åkte till skolorna kopierade vi upp frågorna och kom dit väl 
förberedda. I klasserna började vi med att berätta om oss själva och bakgrunden till vår studie. 
Vi var noga med att betona barnens anonymitet och att enkäterna skulle förstöras när 
sammanställningen var klar. Vi valde att genomföra enkäten tillsammans med barnen för att 
på så sätt minska internt bortfall, missförstånd och för att kunna besvara frågor och 
funderingar. Barnen fick god tid på sig att fundera och besvara enkäten. 
 
Vi inledde med att fundera och formulera frågor som skulle passa våra frågeställningar. Enligt 
Johansson och Svedner (2001) är syftet med en kvalitativ intervju att få den intervjuade att ge 
så fylliga svar som möjligt. Därför valde vi att ha några huvudfrågor och till dessa följdfrågor 
för att vi på så sätt kunna få uttömmande svar. Vi använde oss av halvstrukturerad intervju, 
vilket enligt Kvale (1997) ger en öppnare dialog. När intervjufrågorna var utformade tog vi 
kontakt med våra intervjupersoner och bestämde tid. För att informanterna skulle vara 
förberedda till vårt möte mejlade vi våra intervjufrågor.  
 
Under intervjuerna hade vi med oss en MP3-spelare för att kunna spela in samtalen. Detta är 
något som Johansson och Svedner (2001) förespråkar. De anser att genom att spela in en 
intervju får man också med pauseringar, tonfall och på detta sätt slipper man sitta och 
anteckna. Vi upplevde detta som väldigt bra för man kunde vara helt fokuserad på samtalet. I 
början på varje intervju garanterade vi informanterna full anonymitet och att de hade rätten att 
avstå från att svara på en fråga eller avbryta intervjun när de ville. Intervjuerna pågick i ca 45 
minuter med varje lärare. Vi deltog båda två under intervjuerna och fördelade 
samtalsutrymmet lika. På de två första intervjuerna hade vi tillgång till ett samtalsrum där vi 
kunde samtala i fred. Vid den sista intervjun stötte vi på ett problem. Miljön runt omkring 
ledde till att vi inte kunde spela in samtalet utan var tvungen att anteckna under intervjun. 
 
Databearbetning 
 
I vårt genomförande av enkäterna stötte vi på ett problem redan på första frågan (bilaga 1). Vi 
bad barnen att sätta ett kryss på vad de oftast gjorde. Dock kunde vissa barn inte endast sätta 
ett kryss för de bodde varannan vecka hos föräldrarna så de ansåg sig göra två saker lika 
mycket. Därefter bestämde vi oss för att barnen skulle få sätta två kryss. När vi sedan 
sammanställde enkäterna valde vi att redovisa dessa resultat under kategorin Annat. Under 
bearbetningen av enkäterna sammanställde vi resultaten fråga för fråga för att sedan kunna 
ställa samman dessa i ett antal diagram. Efter intervjuerna lyssnade vi igenom samtalen och 
sammanställde dessa i en flödestext. 
 
Reliabilitet 
 
Reliabilitet betyder enligt Ejlertsson (2005) huruvida upprepade mätningar av liknande 
karaktär ger samma resultat. Författaren menar även att om frågan har hög reliabilitet ska det 
tillfälliga felet vara litet. Eftersom vår enkät beror mycket på hur barnen upplevt situationerna 
omkring kost och fysisk aktivitet kan barnen kanske relatera till den närmaste tiden istället för 
till en längre tidsperiod. Yngre barn kan ha svårt för att tänka längre bak i tiden, frågar man 
vad de allmänt tycker om skollunchen kan de relatera till de närmsta skoldagarna och inte i ett 



 17 

längre perspektiv. Resultatet kan alltså bli annorlunda om man genomför undersökningen en 
tid senare.  
 
Vid intervjuerna använde vi oss av en MP3 spelare som vi anser har bidragit till en hög grad 
av reliabilitet. Genom inspelningarna har vi ordagrant kunnat redogöra för intervjuerna och 
vid eventuella funderingar kunnat gå tillbaka för att ”säkra” källan. Dock anser vi att 
intervjuerna kan ha en reliabilitetsbrist på grund av att vi inte befann oss i samma miljö under 
de tre samtalen.  
 
Validitet 
 
Begreppet validitet är enligt Ejlertsson (2005) frågans förmåga att mäta det den ämnar mäta. 
Frågans utformning skall vara av en sådan karaktär att den har så litet systematiskt bortfall 
som möjligt. Eftersom vår enkätstudie har uppvisat en hög svarsfrekvens vilket tyder på att 
enkäten varit tydlig och välstrukturerad. Därför anser vi att våra enkätfrågor var av hög 
validitet.  
 
Enligt Kvale (1997) har urvalet en stor betydelse för validiteten. Eftersom att vår 
undersökning riktade sig mot elever i samma ålder och samma situation anser vi att 
validiteten ökar. Vidare menar Kvale att vid intervju och enkätutformning är det av hög 
validitet att hela tiden utgå ifrån studiens syfte. Inför intervjuerna hade vi via e-post skickat ut 
underlaget för den kommande intervjun. Detta tror vi har ökat validiteten av intervjuerna på 
grund av att informanterna hade hunnit tänka, reflekterat över sina svar och sett helheten av 
intervjun.  
 
Etiska överväganden 
 
Enligt Ejlertsson (2005) bör man alltid göra etiska överväganden när man utför en studie av 
något slag. Han lyfter fram kravet på informerat och frivilligt samtycke, vidare menar han att 
informanterna ska informeras ordentligt om undersökningens syfte och om frivilligt 
deltagande. Vi följde Ejlertssons riktlinjer när vi informerade våra informanter om deras 
anonymitet, frivilligt deltagande och vårt syfte med studien. Anonymitetskravet tillgodosågs 
genom att enkäterna genomfördes anonymt, barnen behövde inte fylla i sitt namn vilket 
resulterade i att vi inte kunde utröna vem som var vem. Vid intervjuerna behövde inte heller 
informanterna uppge sitt namn. 
 
Vidare anser Ejlertsson att om enkäten innehåller frågor av känslig karaktär bör en 
professionell bedömning göras så att man inte blir stoppad vid en eventuell publicering. 
Författaren menar att alla enkäter bör granskas etiskt även om de inte är av 
forskningskaraktär. Eftersom vår undersökning riktade sig till minderåriga var vi tvungna att 
ha tillstånd att genomföra den.  I samråd med vår handledare på Universitetet bedömde vi att 
enkäten inte var av känslig karaktär och därför lät vi respektive klasslärare granska enkäten 
och godkänna barnens medverkan. 
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Resultat 
 
Avsikten med vår studie var som tidigare nämnts att undersöka elevernas fysiska aktiviteter 
och kostvanor under en skoldag samt hur några lärare beskriver sambandet mellan fysisk 
aktivitet och kostintag i förhållande till elevers ”sätt att vara”. En enkätundersökning riktades 
till elever i år 3-4, och tre lärare intervjuades och resultaten av dessa undersökningar valde vi 
att redovisa med utgångspunkt i arbetets frågeställningar.  
 
I huvudsak redovisas resultatet från vår enkätundersökning utan hänsyn till informanternas 
kön men i enkätfrågor där det av resultatet framkommer uppenbara könsskillnader, väljer vi 
att redovisa resultaten uppdelat utifrån kön.   
 
I vår redovisning av genomförda intervjuer redovisar vi i löpande text de huvudtendenser som 
framkom i intervjuerna och för att bestyrka dessa tendenser, använder vi oss av ett antal 
direktcitat. För att inte på något sätt utelämna våra informanter bestämde vi oss för att 
benämna våra informanter med fingerade namn, Anna, Britta och Cecilia.   
 
Anna: Har arbetat som lärare i 21 år och på den nuvarande skolan har hon arbetat i 19 år. 
Britta: Har arbetat som lärare i 26 år varav 12 år på den nuvarande skolan 
Cecilia: Har arbetat 16 år som lärare och 5 ½ år på sin nuvarande skola. 
Något som kan vara relevant att veta är att Anna och Cecilia arbetar på samma skola. 
 
Kostvanor och fysisk aktivitet ur barnens perspektiv 
 
Syftet med vår enkätstudie var att skapa en bild av barnens kostvanor och fysik aktivitet under 
en skoldag. Under denna rubrik kommer vi att redogöra för elevernas transportmedel till 
skolan, vilka måltider eleven äter i skolan, elevens uppfattning om skolmaten, 
skolmatsalsmiljön och rasterna, val av rastaktiviteter samt tidpunkter under skoldagen då 
eleverna känner sig trötta och hungriga.   
 
Första frågan i vår enkätundersökning behandlade vilket färdmedel barnen oftast 
transporterande sig till skolan med. Av 54 barn var det 18 stycken som oftast gick till skolan 
medan nästan lika många fick skjuts av taxi/buss eller av en vuxen (14). Det var bara tre barn 
som cyklade till skolan. Eftersom många av barnen hade olika boenden varannan vecka hade 
de svårt att avgöra vilket färdmedel de oftast tog sig till skolan med därför beslöt vi oss för att 
redovisa dessa barnens svarsalternativ under ”Annat” för att minska det interna bortfallet. I 
vår sammanställning är därför ”Annat” en blandning av mer än ett alternativ, det kan till 
exempel röra sig om att barnen kryssat för både alternativet går och alternativet får skjuts till 
skolan (19). 
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Figur 1: Måltider barnen brukar äta  
 
Den vanligaste kombinationen av måltider under dagen var frukost hemma, lunch och 
mellanmål/frukt. Alla 54 barn som deltog i undersökningen åt lunch varje dag och frukost 
hemma, i skolan eller både och. Det var 32 barn som åt mellanmål/frukt under dagen. 
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Figur 2: Så tycker barnen skolmaten smakar 
 
Bland de tillfrågade 54 barnen tyckte 24 av dem att skolmaten var mindre god eller dålig, 
alltså nästan hälften. Endast två av de tillfrågade tyckte att skolmaten var mycket god medan 
nio tyckte att den var dålig. I resultatet på denna fråga hade vi ett internt bortfall på fyra 
stycken på grund av att de besvarade frågan med flera alternativ. 
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Figur 3: Barnens upplevelser av matsalsmiljön 
 
Utifrån en sammanslagning av svarsfrekvensen på alternativen ”Stressigt/oroligt”, ”ibland 
lugnt/ibland stressigt” och ”Annat” framkommer att så många som 28 av 29 pojkar ibland 
upplever att matsalsmiljön är stressig. Endast en av 29 pojkar tycker att det är lugnt och 
trivsamt till skillnad från flickorna där fyra av 25 upplever att matsalsmiljön är lugn och 
trivsam. 
Under Annat beskrev barnen andra känslor kring matsituationen såsom mycket liv, prat, 
spring, högt ljud. Två av åtta flickor hade under Annat skrivit att de tyckte att matsalsmiljön 
var bra. Pojkarna däremot hade bara skrivit negativa saker om matsalsmiljön. 
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Figur 4: Aktiviteter barnen oftast utövar på rasterna 
 
I vår undersökning framkom att fyra barn av 54 gör ingenting på rasten, de andra 50 barnen är 
fysiskt aktiva av något slag. På denna fråga skrev barnen under annat, kurragömma, vara i 
skogen, snöbollskrig, herre på täppan. Vi hade ett internt bortfall på fem stycken barn på 
grund av att de valde flera alternativ och vi var bara ute efter ett svar. 
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I enkäten frågade vi barnen hur de upplever sina raster, mer än hälften (32) av alla barn anser 
att rasterna på skolan ibland är roliga och ibland tråkiga. Undersökningen visade även att 21 
av barnen upplevde att rasterna alltid var roliga och att ingen tyckte att rasterna alltid var 
tråkiga. Det var bara ett barn som kryssat för svarsalternativet Annat och skrivit dit att 
rasterna var ”hur roliga som helst”. 
 
I vår undersökning ställdes frågan till barnen om de brukar vara trötta i skolan. De barn som 
ansåg sig vara trötta under skoldagen fick redogöra för när de i så fall kände sig trötta. 
Resultatet visade att 31 barn känner sig trötta i skolan och 23 barn känner sig inte trötta. I 
figuren nedan kommer alltså mängden av barn att vara 31 istället för 54. Barnen har i denna 
fått välja att markera flera alternativ. 
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Figur 5: Tidpunkter under dagen när barnen känner sig trötta 
 
Av de 31 elever som svarat att de någon gång under dagen känner sig trötta är det 16 barn 
som känner sig trötta när de kommer till skolan, 13 barn innan lunch, sex barn efter lunch och 
12 barn i slutet av skoldagen. 
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I vår enkätstudie ställdes frågan till barnen om de brukar vara hungriga i skolan. De barn som 
ansåg sig vara hungriga under skoldagen fick redogöra för när de i så fall kände sig hungriga. 
Av 54 barn kände sig 36 hungriga någon gång under skoldagen medan 18 barn inte kände sig 
hungriga. I figur 6 är den totala mängden barn alltså 36. 
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Figur 6: Tidpunkter under dagen när barnen känner sig hungriga 
 
Nästan alla barn känner sig hungriga innan lunch. Endast två barn var hungriga när de 
kommer till skolan. Det var även tre barn som kände sig hungriga efter lunch. En stor del av 
barnen kände sig även hungriga i slutet av skoldagen. 
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Fysisk aktivitet och goda kostvanors inverkan på barnens skoldag  
– ur ett lärarperspektiv 
 
Lärares arbete med att befrämja goda kost- och motionsvanor 
 
De tre lärare som vi intervjuat anser att man arbetar olika beroende på barnens ålder och hur 
barngruppen är sammansatt. De tycker också att samtal är väldigt viktig för att göra barnen 
medvetna om hur viktigt det är att äta bra och röra på sig. 
 
Alla tre informanter vill att barnen ska ha med sig en eller flera frukter/grönsaker till skolan. 
Detta tas upp på föräldramöten eller vid andra samtal med föräldrarna. Anna och Cecilia låter 
i regel barnen äta sin frukt när det passar och det blir på så sätt en naturlig del av skoldagen. 
Barnen i Annas klass är medvetna om att när hon håller en genomgång då vill hon inte att de 
springer och hämtar sin frukt. ”Jag upplever egentligen aldrig att de stör utan de sköter det så 
diskret.” (Anna). Britta har däremot en annan syn på när barnen ska äta sin frukt, hon vill 
helst att barnen äter den på rasten och inte under lektionstid. 
 
Anna har även lagt märke till att en del barn tar sin frukt direkt när de kommer till skolan och 
oftast är det de barnen som inte har ätit ordentligt på morgonen. Anna anser dock att det finns 
ett problem och det är att alla barn faktiskt inte är hungriga på morgonen. Just därför trycker 
hon på vikten av att barnen ska ha med sig frukt. Men det gäller att ha en balans så de inte äter 
frukten just innan det är dags för lunch. Anna pratar också med barnen om vikten med vila 
och sömn för att man ska orka med en skoldag och även hur viktigt frukosten är. Detta är 
något som Britta alltid tar upp på första föräldramötet och skapar därigenom en dialog med 
föräldrarna om vikten att äta en bra frukost. 
 
Britta anser också att skolan har en viktig roll i att tillhandahålla material och redskap för att 
aktivera barnen. Hon menar att vissa barn behöver material, om man vill spela fotboll ska 
pumpade bollar finnas att tillgå. Brittas skola ligger så beläget till att man kan förflytta sig till 
fots för att komma till olika aktiviteter till exempel idrottshall och skolskog. På detta sätt får 
hon alltid in en daglig promenad tillsammans med barnen. 
 
Lärares arbete med motion och rörelse i skolan utöver idrotten 
 
I lärarnas arbete med motion och rörelse i skolan skiljer sig deras arbetssätt ifrån varandra. 
Anna och Cecilia lägger stor vikt vid massage för att få en cirkulation i kroppen. Men ibland 
väljer Anna att låta barnen vila istället. 
 

Sen kan jag ju vända på det ibland också och ta vila. Alltså att man bara sätter på musik och då är det en 
minuts vila här. Det ska va lugnt och det ska va tyst och man ska vila. För det är någonting som barn heller 
inte alltid är så van. (Anna) 

 
Hon ser att vissa har svårt att klarar minuten utan börjar undrar vad de ska göra. De får helt 
enkelt ingen ro.   
 
Anna lyfter även fram samarbetet med fritidspersonalen. Några gånger varje vecka delas 
gruppen in i två och hälften följer med fritidspedagogerna och arbetar med rörelseaktiviteter.  
Hon framhåller även att skolan har en väldigt bra närmiljö där tillgång finns till bad, skolskog 
och andra grönområden. Även Britta använder sig av skolskogen som en del i undervisningen. 
Hon arbetar även så att under långa lektionspass får barnen om de känner sig trötta springa ett 
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eller flera varv runt skolan. Detta är något som barnen själva sköter om de känner att det 
behövs. 
 
Anna brukar arbeta med motorikbanor som paus i lektionen, dessa banor är förlagda både ute 
och inne beroende på årstid. På vintern när snön faller slutar man ofta med dessa aktiviteter på 
grund av att av- och påklädning tar för mycket tid. Hon påpekar att det är viktigt att dessa 
avbrott från lektionen är väl fungerande och inte består av slams för då måste man återgå till 
de styrda och ansvaret tas bort. Vid sångsamlingar tänker hon även på rörelse, när de sjunger 
tillsammans använder de ofta hela kroppen. 
 
Britta påpekar även hur viktig den naturliga rörelsen är i klassrummet så som att gå och vässa 
pennan eller hämta en sax. Hon anser att det är en naturligt för barnen att inte sitta blixtstilla i 
60 minuter utan att röra på sig. Hon lyfter även fram en rörelse som inte uppmärksammas, de 
små rörelserna barnen gör vid bänken såsom att ändra sittställning. Hon tycker att dessa små 
ändringar påverkar barnens koncentration till något positivt. 
 
Cecilia klass har utöver idrottslektionerna dans en gång per vecka och under vinterhalvåret så 
har skolan två till tre skid- och skridskoveckor. Under dessa veckor åker barnen skidor och 
skridskor varje dag.  
 
Lärares åsikter kring barnens matsituation 
 
De tre intervjupersonerna har olika åsikter om matsalssituationen. Dock verkar alla tre vara 
eniga om att deras klasser har tid och ro att sitta ner och äta sin lunch. Men de påpekar alla att 
självklart finns det undantag, men överlag så tar sig alla barnen tid att äta.  
 
Annas tidigare erfarenheter är att barnen hade en tendens att skynda sig ut på rasten för att till 
exempel ta bollen först. Detta ledde till att hon blev tvungen att sätta upp regler så som att 
införa en turordning om vem som skulle ha bollen. Detta bidrog till att barnen aldrig behövde 
känna sig stressade till att få bollen först utan kan nu äta i lugn och ro. Anna har alltså prövat 
olika metoder under åren för att få ro i matsalen. Det hon nu jobbar utifrån är att barnen får gå 
när de ätit färdigt. Det visade sig att hennes nuvarande grupp bara blev orolig av att sitta och 
vänta tills alla vara klara, det syntes att de ville ut och röra på sig. Även Britta har prövat 
samma metod som Anna, att låta barnen sitta ett visst antal minuter. Precis som Anna 
upplevde hon att det bara ledde till en oro för barnen och nu får barnen gå när de ätit klart. 
Däremot har Cecilia som regel att barnen måste sitta i 20 minuter. Väldigt sällan behöver hon 
påminna barnen om regeln utan oftare måste hon skynda på dem så att de hinner ut på rast. 
 
Anna lyfter fram en väldigt trevlig atmosfär i matsalen som hon tror beror på att de sitter tre 
vuxna och äter pedagogiskt med barnen. Att vara många vuxna vid bordet tror hon påverkar 
gruppens ro till att sitta lite längre. Till skillnad från Anna är Cecilia ensam vuxen på 43 barn 
när hon äter sin pedagogiska lunch. Hon kan därför känna att hon ensam inte hinner 
uppmärksamma alla barn och hur mycket de egentligen äter.  
 
Britta anser att barnen i hennes klass i överlag äter ganska bra men personalen på hennes 
skola har tidigare erfarit anorexia i väldigt tidig ålder. Därför har skolan som regel att 
ansvarig klasslärare alltid följer med sin klass och övervakar den oavsett om man äter 
pedagogisk lunch eller inte. 
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Cecilia lyfter fram ett intressant avtal kring lunchsituationen som gäller två barn i hennes 
klass. Det har tidigare visat sig att dessa två barn inte äter någon skollunch för att de inte 
tycker om maten. Avtalet har skrivits i samråd med föräldrar och övrig skolpersonal, de 
innefattar att barnen får önskekost cirka tre gånger i veckan. Detta betyder att de fått önska 
mat som de tycker om och hellre vill ha än den mat som serveras. I detta avtal står även att 
under de dagar de inte får sin önskekost måste de ta av all mat, sallad, minst ett glas mjölk och 
måsta sitta 20 minuter. Bakgrunden till detta avtal är oron över att dessa barn är väldigt 
aktiva, rörliga och behöver få i sig energi.  
 
Slutligen så pratar Anna väldigt väl om matsalspersonalen och om deras viktiga roll. Hon 
menar på att de ser barnen varje dag och vet ungefär hur mycket de brukar äta. 
 
Lärares tolkningar kring hur barnen påverkas av fysisk aktivitet och kost under dagen 
 
Samtliga intervjuade personen har samma åsikt när det gäller skillnader på barnen när de ätit 
och rört på sig. Men de har olika svar på hur och när det yttrar sig. 
 
Britta märker en tydlig skillnad på beteendet hos de barn som inte ätit frukost eller ätit en 
dålig frukost. Hon lyfter även här fram vikten av att ha en god kontakt med hemmet för att 
medvetandegöra föräldrarna om hur viktigt det är att barnen får i sig en ordentlig frukost för 
att orka med den första delen av dagen. Anna tycker också att det märks skillnad, en hungrig 
mage jobbar inte bra. Hon menar att hon innan lunch kan se skillnader på barnen som har ätit 
en frukt på förmiddagen och de som inte har ätit en frukt. Ibland när barnen blir trötta, 
okoncentrerade och glömt sin frukt kan Anna ge förslaget att de ska gå och dricka vatten för 
det mättar ju lite i alla fall. I detta moment får barnen även gå upp och röra på sig. Hon brukar 
säga till barnen att om de i förväg vet att de inte tycker om lunchen kan de ta med sig en extra 
frukt. 
 
Effekter som de tre intervjupersonerna märker på barnen är att de kan bli ”pillriga”, loja, 
okoncentrerade, oroliga, ”vandrare”, lägger sig på bänken eller ”får myror i kroppen”.  
Ett annat beteende som Cecilia lyfter fram är att de saker som barnen egentligen tycker är 
roliga blir inte kul på grund av att de varken har ork eller energi. Cecilia och Anna lägger 
även märke till att barnen blir trötta och hungriga i slutet av dagen när de har långa dagar. Det 
är därför vid dessa dagar bra om barnen har med sig en extra frukt för att orka med hela 
eftermiddagen. Cecilia säger dock att om de har idrott näst sista timmen och fått röra på sig 
märks inte samma trötthet.  
 
Något beteende som Anna lyfter fram är när barnen varit inne på rasten på grund av att det 
varit smällkallt ute eller regnoväder då märks det på orken och på ljudnivån. Vid dessa 
tillfällen kan hon be dem att gå ut en liten stund trots vädret bara för att ta lite luft och få lite 
miljöombyte.  
 
Lärares tankar bakom om de planerar skoldagens innehåll efter hur rasterna och 
luncherna infaller 
 
Våra tre intervjuade lärare framhåller alla att efter många års arbete i skolan gör att man 
arbetar med en viss erfarenhet i bagaget. Detta leder till att alla lektionspass är planerade men 
vissa delar kommer naturligt med kunskap om olika situationer som grund. Med det menas att 
de omedvetet styrs av barnens raster och luncher. De vet av erfarenhet vad och när lektionerna 
bäst passar in. 
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Anna menar att hon planerar efter skoldagens innehåll men att det är ganska omedvetet. Hon 
vet vad hon har tänkt göra under dagen men hon vet inte exakt när alla delar kommer att 
genomföras. Hon arbetar med att varje dag skriva ett schema på tavlan över vad som ska 
hända under dagen, detta anser hon är viktigt för barnen. De behöver också se strukturen på 
sin dag.   
 
Att vara flexibel är ett viktigt tycker alla tre informanter. Anna och Cecilia menar att om det 
hänt saker på rasten som gjort barnen ”uppvarvade” måste man vara flexibel och kanske ändra 
i sin planering. Vid dessa tillfällen brukar de sätta sig och läsa för barnen så att de varvar ner. 
Båda anser att när lektionen börjar är det viktigt att det är lugnt i klassrummet. Cecilia menar 
att högläsning har en lugnande effekt och att man som lärare ibland måste snurra helt på 
lektionerna för att få dagen att gå ihop. 
 
Britta tänker på placeringen av lektioner redan vid schemaläggning. Hon anser att vid vissa 
lektionspass som matematik, svenska och engelska behöver barnen vara fräscha för att orka ta 
in informationen. Men hon tycker också att det är svårt i vissa fall att stuva om lektionerna när 
man har hjälp av folk utifrån som specialpedagoger eller fritidspersonal. Hon känner att vid 
dessa tillfällen vill hon utnyttja tiden väl till vad som är planerat. Kärnämnena lägger hon på 
morgonen och efter lunch då barnen är lite piggare. På eftermiddagarna väljer hon lite friare 
ämnen där eleverna får använda händerna. Genom att hennes elever går i år fyra så kommer 
andra ämnen också in så som slöjd och dessa lektioner kan hon inte rå över.  
 
 
Lärares uppfattning omkring hälsomålens införande i Lpo 94 
 
Alla tre personer känner till de nya hälsomålen i Lpo 94. Vad de gör för att uppnå dessa mål 
varierade. 
 
Anna anser att hon är väl medveten om Lpo:s nya mål angående hälsan. Hon tycker att hennes 
rektor informerat dem väl. De pratade väldigt mycket om rörelse och rektorn ville att de 
skulle dokumentera och skicka en skrivelse till henne om hur mycket barnen rörde på sig 
utöver idrotten i skolan. Rektorn ville veta hur lärarna tänkte och jobbade gentemot de nya 
hälsomålen. Genom dokumentation och annat blev det väldigt synliggjort. Rektorn ville att 
det skulle bli en förändring i skolan när de nya hälsomålen kom. 
 
Förra året hade Anna och Cecilias skola ett hälsotema, skolan kallade det ”Hälsoåret”. Detta 
gick ut på att man i skolan jobbade omkring hälsan med barnen. De hade sju delar som 
behandlade hälsa som de skulle gå igenom. Bland annat vila/sömn, tandhygien, klädvård (hur 
man klär sig, sommar och vinter), mat (vad är bra mat?), kroppen och miljön. Under detta år 
hade skolan dit specialister som tandläkare och dietister som pratade med barnen om sina 
områden. De känner att efter detta hälsoår så har lärarna och barnen blivit mer medvetna om 
hälsa. Barnen pratar fortfarande om hälsoåret och vid dessa tillfällen passar Anna och Cecilia 
på att repetera tidigare upplevelser. De upptäckte att få av barnen är medvetna om vad som är 
bra mat och att mat är viktigt. I detta hälsoår var även föräldrarna engagerade och lärde sig 
mycket enligt föräldrarna själva. Efter de nya hälsomålen upplever Anna även att idrottssalen 
numera är fullbokad, personalen på skolan lägger in extra idrott till barnen utöver deras 
ordinarie idrott. Cecilia och Annas skola har försökt att göra en förändring i förhållande till de 
nya hälsomålen. De har till exempel infört godisförbud på skolan, förr hade man vissa 
”godisdagar”.  
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Under ”Hälsoåret” gick man en 30 minuters promenad varje dag, detta är dock inget som de 
på skolan har fortsatt med även om de tyckte att det var en god idé. 
Cecilia påpekar även att hennes skola har en bra närmiljö därför tror hon att det kan vara 
lättare för hennes skola att uppfylla de nya målen. Hon menar att skolan har ett bra utbud och 
närhet till fysisk aktivitet i jämförelsevis med andra skolor. I och med att skolan har närhet till 
idrottsarena har man kunnat utöka idrotten för år fyra och fem. Med denna utökning vill man 
försöka att se till så att eleverna får röra på sig alla dagar i veckan.  
 
Britta tycker att hennes skola bara har uppmärksammat de nya målen men inte gett någon mer 
information omkring det. Hon tycker att det är svårt att uppfylla de nya hälsomålen utan att 
lektionerna blir påverkade. När hon arbetar med yngre barn anser hon att man har mer rörelse 
som en naturlig del i undervisningen, en inlärningsmetod. När man kommer upp i åren blir det 
mer och mer styrt uppifrån om vad som ska hinnas med. I hennes klass upplever hon att 
barnen inte engagerar sig på samma sätt som de gjorde när de var yngre. Hon tror detta beror 
på att det håller på att bli pinsamt att ”leka”. Lpo målen är ingenting som är högt prioriterat av 
skolledningen.  
 

”Alltså det vi har gjort det är ju att vi har protesterat mot att ungarna har fått mindre idrott och 
överhuvudtaget mindre av dom här praktiska ämnena. Dom har fått färre och färre timmar, vi ser ju att de 
behöver det.”(Britta) 

 
Britta anser att när tiden har skurits ner inom de praktiska ämnena då inför man ett nytt 
hälsomål som säger att det är jätteviktigt med hälsa. Hon menar att man nu är ålagd 30 
minuters rörelse under dagen. ”…men var ska vi lärare ta tiden ifrån”(Britta). Britta är som 
sagt medveten om de nya målen och försöker uppfylla det men känner i dagsläget att det i 
princip är omöjligt. 
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Analys 
 
I vår analys har vi valt att utgå ifrån följande rubriker: Kostvanor och fysisk aktivitet under en 
skoldag och fysisk aktivitet och goda kostvanors inverkan på barnens skoldag. 
  
Kostvanor och fysisk aktivitet ur barnens perspektiv 
 
Färdmedel barnen oftast tar sig till skolan med 
 
Det framkom i vår enkät att ett större antal barn åkte bil eller buss/taxi till skolan. Detta är 
också något som myndigheten för skolutveckling (2005) påpekar i sin rapport . De beräknar 
att idag åker vart fjärde barn bil till skolan. I rapporten framkommer det även att barnen är 
mer positiva till att promenera till skolan än att åka bil. Barnen anser att de blir piggare av att 
gå och det är roligare för då kan man prata med sina kompisar. 
 
Ayres (1983) hävdar att under de sju första åren i barnets liv lär de sig att uppfatta den egna 
kroppen och hur den fungerar i olika situationer. Barnet lär sig bland annat att förflytta sig i 
olika miljöer, detta är alltså något som bör stimuleras och ett enkelt sätt att främja dessa 
kunskaper är att låta barnen tillsammans med en vuxen och sina kompisar träna sig i trafiken. 
En kunskap och en träning som alltså många av de barn som deltog i vår undersökning inte 
erhåller på väg till skolan eftersom att många åker bil, buss eller taxi. I Lunds kommun har 
man genomfört ett projekt som man kallar den ”vandrande skolbussen”. Genom denna idé får 
barnen motion, frisk luft och trafikträning tillsammans med en vuxen. Ett argument som 
Lunds kommun framhäver till varför barnen inte bör gå själva i trafiken är att de inte klarar av 
trafikens krav, de har ännu inte utvecklat mognad i trafiken.  
 
Måltider barnen brukar äta 
 
I vårt resultat visade det sig att de flesta barnen åt frukost och lunch varje dag och 32 av 54 
barn åt mellanmål/frukt. Att få i sig rätt mängd mat är viktigt för barn i växande ålder, därför 
är det betydelsefullt att fylla på med ny energi varje dag. Livsmedelsverket rekommenderar 
tre rejäla mål och några mellanmål varje dag. Resultatet i vår undersökning visar att barnen 
äter sina måltider men eftersom att det inte säger vad måltiderna innehåller kan vi endast 
konstatera att över hälften av barnen tycks äta regelbundet under en skoldag. Enligt 
Livsmedelverket så bör frukosten innehålla en fjärdedel av dagens energiintag och lunchen en 
tredjedel. Att barnen äter ett mellanmål bidrar till att de håller koncentrationen uppe mellan 
måltiderna. Barn som växer har ett stort behov av energi, därför är mellanmålet en viktig del 
av dagen.  
 
Så tycker barnen skolmaten smakar 

 
Barnens åsikter angående skolmaten är uppdelad i två lika stora delar. Ca 50 % anser att 
maten är mindre god eller dålig, medan den andra hälften tycker att skollunchen är mycket 
god eller god. Livsmedelsverket ger rekommendationen att skollunchen bör innehålla en 
tredjedel av dagens energiintag, detta är något som följt med sedan 1940- talet. Hannaford 
(1997) menar att en balanserad kost är viktig för inlärningen. Hon anser att protein, 
kolhydrater och fett bör ingå i måltiden men att man bör se upp med sockerintaget. För att 
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uppnå balansen som Hannaford förespråkar kan man använda sig av tallriksmodellen som 
utgångspunkt. Tyvärr säger dock tallriksmodellen inte något om hur stora de olika delarna bör 
vara.  
 
Eftersom att lunchen för många barn är det viktigaste målet under dagen vill 
Regeringskansliet att skolmåltiden bland annat ska vara avkopplande, ge energi till att orka 
skoldagen och innehålla näringsämnen som ska bidra till att barnen utvecklas. Då så många 
som hälften av barnen ansåg att maten var mindre god eller dålig, kan det var ett rimligt 
antagande att skolmåltiden i vår undersökning inte kan sägas leva upp till Regeringskansliets 
intentioner eller rekommendationen att skollunchen bör innehålla en tredjedel av dagens 
energiintag.  
 
Barnens upplevelser av matsalsmiljön 
 
I vår undersökning delade sig meningen om skolmatsalsmiljön mellan pojkarna och flickorna. 
Det visade sig att pojkarna var mer negativa till matsalsmiljön än flickorna.  Men i överlag så 
var de flesta barnens upplevelse av miljön i matsalen negativ. Regeringskansliet förespråkar 
att eleverna ska få bra mat i en trivsam miljö för att de ska orka resten av skoldagen. De anser 
även att skolmåltiden ska vara en social funktion som ska bidra till att barnen tillsammans kan 
sitta i lugn och ro och äta.  Skolmåltidsmiljön är viktig för att man ska få en trivsam känsla 
och vilja äta. I en undersökning av Gerhard Nordlund framkom att skolmåltidsansvariga 
trodde att barnen upplevde matsalsmiljön för bullrig och att de inte gav sig tid att äta. Alltså 
uppnås inte regeringskansliet rekommendationer om att skollunchen ska serveras i en trivsam 
miljö enligt barnen i vår studie. 
 
Aktiviteter barnen oftast utövar på rasterna/barnens upplevelser av raster 
 
Resultatet av vår undersökning visar på att barnen är duktiga på att aktivera sig under 
rasterna. Endast fyra av 54 barn visade sig göra ingenting på rasterna. Nästan hälften av 
barnen i vår studie tyckte att rasterna alltid var roliga medan resten av barnen tyckte att 
rasterna var ibland roliga/ibland tråkiga. Langlo Jagtoinen (red)(2002) menar att genom lek 
lär sig barnet, därför är leken betydelsefull. I leken utvecklas barnets handlingskompetens 
både psykiskt och motoriskt. Vidare menar författarna att barn som börjar skolan har ett stort 
behov av rörelse. Enligt Piaget bör barnen få sju till åtta års lek och rörelse för att få den 
grund till att fortsätta sin personliga och intellektuella utveckling. Myndigheten för 
skolutveckling och Ericsson (2005) anser båda att skolgårdens utformning har en viktig del i 
att inbjuda till fysisk aktivitet och lek. Ericsson påpekar att skolgården inte behöver utrustas 
med dyra leksaker utan att man ska ta till vara på miljön runt om kring. Langlo Jagtoinen 
(red)(2002) förespråkar alldaglig rörelse så som att springa, hoppa, kasta och fånga. 
Hannaford (1997) anser att barn lär sig i samspel med andra därför är leken viktig eftersom 
den gynnar barnens perceptuella, känslomässiga och kreativa utveckling. 
 
Tidpunkter under dagen när barnen känner sig trötta/hungriga 
 
Av de tillfrågade barnen känner sig 31 av 54 trötta någon gång under skoldagen. Största 
antalet barn känner sig trötta redan när de kommer till skolan. De Hoog och Paulún (2005) 
framhåller att frukosten är ett av dagens viktigaste mål, dock menar de att de finns barn som 
inte är hungriga på morgonen detta kan bero på att de luras av kroppens blodsockerhalt. 
Kontentan blir sedan att blodsockerhalten sedan snabbt sjunker och man blir hungrig och trött 
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framåt förmiddagen. Myndigheten för skolutveckling betonar i sin rapport att barn anser även 
att man blir trött när man åker bil till skolan.  
 
Ayres (1983) skriver fram begreppet sensorisk integration och hur viktig denna funktion är för 
barnet för att de ska orka sortera sinnesintrycken som de får utifrån.  
 
Under frågan som behandlade tidpunkter under dagen när barnen känner sig hungriga svarade 
nästan alla barn att de var hungriga innan lunch och en stor del av barnen känner sig hungriga 
i slutet av skoldagen. Även mellanmålet är viktigt, de bör innehålla 10-20 % av barnens 
dagliga intag enligt livsmedelsverket. Att som lärare påminna barnen om att ha med sig en 
frukt till mellanmål för att på eftermiddagen få lite extra energi är kanske därför inte så dumt. 
 

Fysisk aktivitet och goda kostvanors inverkan på barnens skoldag 
- ur ett lärarperspektiv 
 
Lärares arbete med att befrämja goda kost- och motionsvanor 
 
I intervjustudien framhåller alla lärare vikten av att barnen äter ett eller flera 
mellanmål/frukter för att orka med skoldagen. Även livsmedelsverket rekommenderar några 
mellanmål om dagen för att hålla koncentrationen uppe. Mjölkfrämjandet anser att om skolan 
utöver skollunchen skulle servera nyttiga mellanmål skulle barnen må bättre, prestera bättre 
och vara piggare. Alla informanterna för också ett samtal med barnen om vikten av att äta en 
god frukost. Precis som de Hoog och Paulún (2005) framhåller är en bra frukost en bra start 
på dagen. 
 
Britta anser att skolan har en viktig roll i att främja barnens fysiska aktivitet, precis som 
Ericsson (2005) framhåller är skolan en plats som bör inbjuda till rörelse. I Lpo -94 står det att 
man ska erbjuda alla barn fysisk aktivitet inom ramen av skoldagen, regeringen ger som 
förslag att man ska ägna sig åt 30 minuter fysisk aktivitet om dagen. Brittas skola ligger så 
beläget till att dessa 30 minuter kan bli en daglig promenad. 
 
Lärarens arbete med motion och rörelse i skolan utöver idrotten 
 
En av våra informanter (Anna) anser att vila är minst lika viktigt som rörelse, hon menar att 
en lugn stund behövs då och då för att orka. Britta använder sig av utemiljön i sin 
undervisning, enligt Ayres (1983) måste det finnas en interaktion med den fysiska 
omgivningen för att inlärningen ska bli lättare. Ericsson (2003) menar att barn lär sig bäst i en 
utvecklingsbefrämjande miljö. Hon menar även att man bör ta reda på närmiljön där skog och 
mark utgör en inspirerande omgivning. 
 
De tre informanterna använder sig av fysisk aktivitet tillsammans med barnen som en del av 
undervisningen. I myndigheten för skolutvecklings rapport framhäver även de att man inte ska 
tänka på fysisk aktivitet som ett eget ämne utan det ska integreras i skolan och bli en naturlig 
del av dagen. Våra informanter verkar vara väldigt medvetna om vad fysisk aktivitet gör för 
barnen och arbetar med det som en del av all undervisning. Ericsson (2005) efterlyser 
kompetensutveckling för pedagoger för att frekvensen av den fysiska aktiviteten ska utvecklas 
och pedagogerna ska känna sig motiverade och kunna motivera sina elever. Vidare menar 
Langlo Jagtoinen (red, 2002) att positiva upplevelser av fysisk aktivitet bidrar till att främja 
goda fysiska färdigheter och en bra hälsa.  
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Britta arbetar även så att när barnen blir okoncentrerade under långa lektionspass får barnen 
springa ett varv runt skolan. Ayres (1983) menar att när barn rör sig så stimuleras hjärnan och 
detta bidrar till att hjärnas utveckling främjas. Anna använder sig av sångsamlingar som ett 
inlärningstillfälle där får barnen uttrycka sig med hela kroppen. Hannaford (1997) anser att 
hela kroppen är ett inlärningsinstrument och att inlärning sker genom erfarenheter och intryck. 
 
 
Lärares åsikter kring barnens matsituation  
 
Alla tre informanter anser att deras klasser tar sig tid att äta i lugn och ro. De skiljer sig dock 
på hur lärarna går till väga för att få barnen att kunna varva ner i matsalen. Anna och Brittas 
klasser tillåts att gå ut på rast när det ätit färdigt medan Cecilias klass däremot har som regel 
att de ska sitta minst 20 minuter innan det får gå från bordet. Risán (1988) påstår att skolan 
har ett ansvar att förmedla goda matvanor och kostkunskaper till barnen. Att som vuxen äta 
pedagogiskt med barnen är ett sätt att få barnen att äta i lugn och ro. Författarens erfarenheter 
är att barnen arbetar effektivare när de fått äta sig mätta i en trevlig miljö.  
 
Cecilia äter pedagogiskt med barnen, hon anser dock att hon har ett för stort ansvar när skaran 
av barn är alldeles för många. Kontentan av detta blir att hon upplever att hon inte hinner se 
alla. Halling (red, 1990) trycker på att många barn äter sitt enda mål mat med en vuxen i 
skolan, färre och färre barn äter tillsammans med sina föräldrar hemma. Just därför har skolan 
ett större ansvar att förmedla goda kostvanor till dessa barn.  Trots att våra informanter anser 
att deras barn har tid att äta sin lunch i lugn och ro tycker inte barnen det enligt vår enkät 
studie. Därför borde det vara av stor vikt att fler lärare äter pedagogiskt för att barnen ska 
trivas i matsalsmiljön. 
 
Lärares tolkningar kring hur barnen påverkas av fysisk aktivitet och kost under dagen 
 
Samtliga intervjuade lärare anser att de märker tydliga skillnader hos barnen när de ätit eller 
rört på sig men de har olika sätt att uttrycka barnens beteende på. Effekter som påpekas är att 
barnen kan bli ”pillriga”, loja, okoncentrerade, oroliga, ”vandrare”, lägger sig på bänken eller 
får ”myror i kroppen”. Cecilia påpekar att barn som blir trötta eller hungriga ofta tappar 
intresse för saker som de egentligen tycker är roliga. Regeringskansliet skriver fram att de 
barn som inte ätit bra kan uppleva skoldagen som tråkig. Ayres (1983) betonar att det kan 
vara svårt att sortera information i hjärnan för vissa barn. Det behöver dock inte betyda att de 
tycker att det är tråkigt utan hjärnan kan inte bearbeta sinnesintrycken.  
 
Som våra informanter känner har den fysiska aktiviteten en viktig del i barnens inlärning. 
Ericsson (2003) menar att genom fysisk aktivitet aktiveras nervsystemet och gör kroppen redo 
för att ta in ny kunskap. Hannaford (1997) menar att rörelse är ingången till inlärning, vidare 
menar hon att det inte bara är det psykiska som gör att vi lär oss utan att kroppen har en 
väldigt avgörande betydelse för inlärning. Ericsson (2005) visar på forskning om motorisk 
träning som påverkar barnens prestationer. Genom att arbeta med fysisk aktivitet har det visat 
sig att man får bättre koncentrationsförmåga, självförtroende och positiva känslor för 
inlärning av teoretiska kunskaper. Detta menar Ericsson leder till att barnen kan tillgodogöra 
sig undervisningen i skolan. Dock menar Ericsson att man bör vara medveten om att 
motorikträning inte är lösningen på all inlärning. 
 
I Bunkefloprojektet framkom att utökad fysisk aktivitet ledde till att barnen utövade mer 
fysisk aktivitet i och utanför skolan, att de fick bättre koncentrationsförmåga och 
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grovmotorik. Ayres (1983) påpekar även att leken har betydelse för inlärningen, ett barn som 
leker kan se ut att inte lära sig något, men barnet förbereder sig i själva verket för inlärning. 
Alla informanter ser en förändring på barnen när de är hungriga eller trötta, Anna framhåller 
att en hungrig mage inte jobbar bra. I Wyons undersökning (1985) om vilken betydelse 
frukosten har för barnens prestationer framkom att de barn som åt en ”god” frukost presterade 
och arbetade bättre än de som ätit en ”dålig” frukost. Wyon menar att en dålig kosthållning är 
ett hinder i skolarbetet. Detta är något som även regeringskansliet framhåller, effekter som 
visar sig vid dålig kosthållning är att barnen blir okoncentrerade och lättirriterade. Veisseh 
(1987) hänvisar till Nordlunds forskning omkring skollunchen, Nordlund hävdar att 
skollunchen har betydelse för barnens prestation, beteende och hälsa. Livsmedelsverket 
påpekar att de barn som äter en bra lunch utvecklas och orkar mer i sitt skolarbete.  
 
Lärares tankar bakom om de planerar skoldagens innehåll efter hur raster och 
luncherna infaller  
 
Enligt våra informanter så planerade de efter hur raster och lunchen infaller. De hänvisade till 
sin erfarenhet i läraryrket, att de mesta gjordes på en viss rutin men självklart med reflektion. 
De vet av erfarenhet när och var lektionerna passar bäst utifrån elevernas beteende. 
Flexibilitet var något som alla tre tog upp som en väldigt viktig egenskap hos lärare. Att man 
är flexibel och kan göra omställningar i schemat så att de passar eventuella förändringar om 
det exempelvis hänt något på rasten.  
 
Britta tänker på att placera lektioner som matematik, svenska och engelska på förmiddagen 
och efter lunch eftersom att hon anser att då är barnen mest mottagliga. Regeringskansliet 
påvisar att skolmåltiden ska ge barnen ny energi så att de orkar stå sig resten av dagen. Cecilia 
och Britta kan ibland även känna att barnen blir trötta i slutet av skoldagen, de brukar då 
försöka utföra praktiska aktiviteter för att få ny energi. 

 
Lärares uppfattning omkring hälsomålets införande i Lpo 94 
 
Under denna fråga visade det sig att alla informanter var väl medvetna om Lpo 94: s 
införande av de nya hälsomålen. Utifrån de nya hälsomålen i Lpo 94 startade skolan där Anna 
och Cecilia arbetar ett ”hälsoår”. Genom detta blev både personalen och barnen på skolan mer 
medvetna och positiva till deras egen hälsa. Myndigheten för skolutveckling visar i sin 
rapport att det inte bara är lärare och elever som är positiva till de nya hälsomålen utan även 
föräldrar och annan skolpersonal. Genom de nya hälsomålens införande har myndigheten för 
skolutveckling sett effekter som en lugnare klassrumsmiljö och gladare barn.  
 
Enligt Ericsson (2005) har revideringen av Lpo 94 även medfört att skillnader mellan skolor 
har påvisats på grund av att man tytt och tolkat målen olika. Langlo Jagtoinen (2002) anser att 
det inte finns tillräckligt med kunnande om hur viktigt daglig fysisk aktivitet är och att det 
kräver ett gott underlag för sensomotorik, tid och rum för lek och att samarbete över 
gränserna mellan olika ämnen fungerar. De finns dock inga anvisningar om hur mycket tid 
som ska läggas ner på fysisk aktivitet men regeringen har lagt ut ett riktmärke om minst 30 
minuter per dag.  
 
Britta tycker dock att det är svårt att uppfylla de nya målen eftersom att tiden för idrott och 
hälsa minskat och mer och mer ansvar har lagts på övriga lektioner. Britta har sett vad fysisk 
aktivitet gör för barnen men hon är frågande till var tiden ska plockas ifrån. Historiskt sett 
menar Ericsson (2003) att från de att Lpo 94 börjat gälla har idrott och hälsa timmarna 
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minskat från 756 till 500, en minskning med nästan 20 %. Vill skolan att nerskärningen av 
idrottsämnet ska signalera till samhället att det inte är viktigt med fysisk aktivitet frågar sig 
Ericsson. Cecilia däremot tror att hennes skola har en fördel av att den har så pass bra 
närmiljö att de därmed blir lättare för dem att uppfylla de nya målen. Med det menar hon 
närhet till skog, badhus, gymnastikhall, lekytor och så vidare som påverkar att barnen oftare 
blir stimulerade till rörelse. Våra informanter ansåg alla att det var trist med nedskärningen av 
ämnet idrott och hälsa och är väl medvetna om att deras arbetsbörda kommer att öka på grund 
av att den fysiska aktiviteten ska integreras i alla ämnen. 
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Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att beskriva elevers kostvanor och frekvens av fysisk aktivitet 
under en skoldag i tre klasser i år 3-4. Samt att undersöka några lärares erfarenheter av hur 
fysisk aktivitet och goda kostvanor påverkar elevers beteende under skoldagen.  

 
Det visade sig i vår enkätundersökning att de flesta barnen äter alla måltider under skoldagen 
men att de kanske inte får i sig en tredjedel av sitt energiintag som livsmedelsverket 
rekommenderar. Trots att barnen verkar äta alla sina måltider visar resultatet att många barn 
är trötta när de kommer till skolan. Vi ställer oss frågan om tröttheten beror på att barnet sovit 
dåligt eller kan det vara som De Hoog och Paulún (2005) beskriver att barnen inte fått i sig en 
”god” frukost. Vilket har lett till att blodsockernivån är låg när de kommer fram till skolan. 
Däremot visar vår undersökning att barnen är hungriga innan lunch, detta är enligt oss inte 
särkilt konstigt men det som oroar oss är att barnen inte verkar trivas i matsalen. Många anser 
att miljön i matsalen är stressande och orolig, detta ser vi som ett stort dilemma.  
 
Det visade sig att många barn åker bil eller buss/taxi till skolan. Att skjutsa sina barn känns 
för oss som att man som vuxen tror att man är snäll med sina barn. Är barnen trötta på 
morgonen och man låter de åka bil till skolan tror man kanske att de inte ska vara lika trötta 
när de kommer fram. Men enligt rapporten som myndigheten för skolutveckling utgivit 
påvisar det att barn bara blir tröttare av att åka bil till skolan. En annan orsak till varför man 
kanske skjutsar sina barn till skolan kan vara att man begränsas av samhället, att man vill 
skydda sina barn från farorna i samhället. Som vuxen har man en beskyddande tanke om sina 
barn gällande trafiken. Men enligt oss gör man inte barnen tryggare genom att skjutsa dem 
utan vi anser istället att man bör introducera dem i trafikens ”värld” för att ge dem trygghet. 
Tanken bakom Lunds kommuns projekt ”vandrande skolbussen” anser vi vara en väldigt god 
idé. Genom att tillsammans med barnen färdas i trafiken lär man dem att handskas med faror 
som kan uppstå. 
 
I vår litteraturgenomgång framkom att klyftan mellan fysiskt aktiva och passiva barn idag 
ökar. Kan man knyta detta till att allt fler föräldrar skjutsar sina barn i större utsträckning. 
Dessa barn som blir skjutsade kanske är de barn som redan är passiva inför fysisk aktivitet? 
Vi inser dock att alla barn inte gillar fysisk aktivitet men att man som förälder eller annan 
vuxen i barnets närhet bör uppmuntra dessa barn till en vardagsmotion. En annan bidragande 
orsak till dagens passiva barn tror vi kan vara datorns och TV påverkan. Barn sitter allt för 
mycket framför dator och TV skärmar vilket kan hämma både deras fysiska och psykiska 
utveckling. 
 
I vår studie framkom det att barnen var väldigt positiva till sina raster under skoldagen, alla 
barn ansåg att rasterna för det mesta var roliga. Detta kändes för oss som att barnen uppskattar 
att vara ute och röra på sig, att tiden de får för fri aktivitet tas till vara. Enligt forskning inom 
området lek framhåller bland annat Langlo Jagtoinen att leken är en viktig del av barnets liv 
och en dominerande verksamhet. Eftersom att barnen i vår undersökning visade sig vara 
väldigt aktiva under rasterna tror vi att en bidragande orsak kan vara att skolorna som ingick i 
vår studie har en väldigt inspirerande och motiverande skolgårdsmiljö. Vi håller därför med 
Ericsson i hennes uttalade om hur viktig skolgården är för att inbjuda till fysisk aktivitet. 
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Ayres framlägger begreppet sensorisk integration, hur man sorterar sinnesintryck. Många barn 
hävdar att de är trötta och/eller hungriga i slutet av skoldagen. När man är trött och/eller 
hungrig har man svårt för att koncentrera sig och hålla fokus uppe. Barnen får då svårt att 
sortera sinnesintryck som de får utifrån. Hjärnan orkar helt enkelt inte att arbeta, den behöver 
näring. Därför anser vi att man som pedagog bör tänka på hur man strukturera dagen så att 
barnen orkar vara aktiva. 
 
Under våra intervjuer framhävde informanterna alla att barnens beteende förändrades om de 
inte fick röra på sig eller om de var hungriga. Påföljden av detta blev en ”negativ” effekt. 
Egenskaperna som framhävdes hos barnen var att de blev ”pillrig”, loja, oroliga, ”vandrare” 
m.m. Cecilia menar att barn som är trötta eller hungriga tappar intresset för det som de 
egentligen tycker är roligt. I det här fallet kan man påvisa att effekten av kostintag och den 
fysiska aktivitetens har inverkan på barnens beteende. Som Hannaford redogör har kroppen en 
väldigt stor betydelse för vår inlärning, hon menar att hela vår kropp är ett 
inlärningsinstrument och bör därför vara aktiv.  
 
Informanterna anser att den fysiska aktiviteten har en viktig del i barnens inlärning. Både 
Cecilia och Anna tycker sig se en förändring på barnens beteende i slutet av långa skoldagar. 
Detta är något som vi kan tycka är ganska självklart. Det kan vara länge sedan barnen åt 
lunch, kanske har de inte ätit något mellanmål och även vetskapen om att dagen lider mot sitt 
slut kan påverkar dem. Lärarna arbetar med fysisk aktivitet och befrämjar att barnen äter frukt 
under dagen, därför antar vi att lärarna ser positiva förändringar när barnen fått något i magen 
eller rört på sig.   
 
Anna framhåller även att en mage som är hungrig inte jobbar bra. Något som hon vill 
framhäva är den pedagogiska lunchen. Hon anser att som vuxen sitta och äta tillsammans med 
barnen bidrar till att barnen sitter längre och lugn och ro uppstår. Till skillnad från Anna så 
menar Cecilia på att om man har ansvar över allt för många barn kan man inte ge alla barn 
lika mycket tid. Vi ser pedagogisk lunch som ett ypperligt tillfälle att tillsammans med barnen 
tala om andra saker än skolan. Även ett tillfälle för att vara en förebild vad gällande bordskick 
och annat uppförande kring måltidssituationen. Därför anser vi att man borde införa att fler 
vuxna äter tillsammans med barnen för att bidra till en lugnare och trivsammare matsalsmiljö 
och för att man ska kunna se varje barn. 
 
Alla informanter menar att deras långa erfarenhet som lärare gör att de använder sig av sin 
rutin och erfarenhet i sin planering. De ”vet” hur barnen i överlag brukar fungera i vissa 
speciella situationer. Men att det är väldigt viktigt att man hela tiden reflekterar över 
planeringen så att man styr sin tanke efter den nuvarande barngruppen. Det som har fungerat 
bra i en grupp behöver inte fungera bra i en annan grupp. Vi förstår att man som lärare efter 
några år börjar att gå lite på rutin, men vi hoppas att man hela tiden reflekterar över vad, hur 
och varför man gör som gör. Så att inte barnen blir lidande av ogenomtänkta och 
ostrukturerade inlärningssituationer. En viktig egenskap som alla tre informanter framhöll var 
flexibiliteten. Att man som lärare måste vara flexibel och snabbt kunna ändra om i sin 
planering utifrån vad som sker är något som vi också anser är viktigt. 
 
Britta planerar även dagen utifrån när hon anser att barnen är mest mottagliga för inlärning. 
Hon utgår ifrån att barnen är pigga när de kommer till skolan och just efter lunchrasten, vid 
dessa tillfällen lägger hon in de mer teoretiska ämnena. Enligt vår enkätstudie visade det sig 
dock att många barn kände sig trötta när de kom till skolan. Här skiljer sig barnens och 
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lärarens perspektiv ifrån varandra. Är det här en del i att arbeta på rutin utan reflektion har 
Britta reflekterat över när barnen egentligen är piggast. I slutet av dagen arbetar hon mer med 
praktiska ämnen för att barnen ska få lite extra energi. Under de teoretiska ämnena när barnen 
tappar fokus har hon som inslag att de får springa ett varv runt huset för att få lite frisk luft.  
  
Vi anser att Brittas idé med att barnen får en slags paus i arbetet är bra, men vi ifrågasätter om 
alla barn använder det för rätt syfte. Springer de ett varv runt huset för att de är trötta eller för 
att de inte vill arbeta med det som de ska? Vi skulle vilja se att man kanske istället tar en paus 
för alla tillsammans. Men allt är ju ett avvägande för läraren och gruppen om vad som 
fungerar bäst. 
 
Alla intervjuade lärare verkar vara medvetna om revideringen i Lpo 94 som gjordes angående 
hälsobegreppet. Vi känner oss positiva till Anna och Cecilias skolas projekt ”hälsoåret”. Vi 
anser att det är ett bra sätt att få både barn, personal och föräldrars uppmärksamhet gällande 
betydelsen av goda kostvanor och fysisk aktivitet. Men vi såg tendenser till att projekt som 
dessa verkar falla i glömska när man inte längre har krav på sig uppifrån till exempel rektorn. 
Ett exempel som togs upp var de dagliga 30 minuters promenader som regeringen arbetat 
fram som lärarna själva erkände föll bort när de inte längre behövde dokumentera till rektorn. 
Detta är ett återkommande mönster som vi sett på andra skolor under tidigare vfu. Man är väl 
medveten om hur viktigt hälsan är och trycker även på det. Men när det väl kommer till kritan 
väljer man hellre att ha kärnämnen som ska resultera i kunskap än fysisk aktivitet som ska 
främja hälsan. Efter det att reduceringen av idrott och hälsa ämnet gjorts undrar Britta var 
tiden skall tas för att uppfylla Lpo 94: s nya hälsomål. Vi anser att det är en prioriteringsfråga 
men vi förstår hennes tankegång. Vi känner att det är motsägande att lyfta fram hälsan i Lpo 
94 men dra ner på idrottstimmarna.  
 
Informanterna kände även att det är svårt att tolka de nya hälsomålen eftersom att det inte lagt 
ut några riktlinjer om hur man ska arbeta för att uppnå dem. Vi får känslan att hälsomålen är 
”inslängda” bara för att det ska se bra ut, kan det vara så?  
 
Cecilia och Anna anser dock att de kanske har en fördel i att ha möjligheten att försöka uppnå 
målen. De menar att de har så pass bra närmiljö att de främjar barnens fysiska aktivitet som i 
sin tur bidrar till att förbättra deras hälsa.  
 
Metoddiskussion 
 
Inför vår studie av elevers kostvanor och frekvens av fysisk aktivitet under en skoldag samt 
lärares erfarenheter av hur fysisk aktivitet och goda kostvanor påverkar elevers beteende 
gjorde vi ett övervägande för att komma fram till vilken undersökningsmetod vi skulle 
använda oss av. Vi valde att använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ metod för att 
få ett så brett resultat som möjligt med djupgående inslag.  
 
Trots genomarbetade enkäter som genomfördes tillsammans med barnen uppstod problem 
som vi inte hade beaktat. På vissa frågor hade vi preciserat att bara ett alternativ skulle 
markeras på de svar som de oftast gjorde. Där stötte en del barn på problem genom att de hade 
dubbelt boende och inte kunde svara vad de oftast gjorde genom att de bodde varannan vecka 
hos sina föräldrar. På grund av att bortfallet skulle bli allt för stort och frågan skulle bli 
oanvändbar valde vi att sätta in alla som hade angett mer en ett svars alternativ under 
kategorin Annat.  
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Vid intervjutillfällena var vi och informanterna väl förberedda på grund av att vi i förväg via 
e-post skickat ut underlaget för intervjun. Detta var något som vi upplevde underlättade 
samtalet genom att svaren vi fick kändes mer genomtänkta. Vid en av intervjuerna stötte vi 
dock på ett hinder. På grund av olika omständigheter blev intervjun stressande, detta ledde till 
att vi inte kunde spela in samtalet utan var tvungna att anteckna. Genom att sitta och anteckna 
kände vi att det nästan blev en envägs kommunikation, informanten pratade och vi fokuserade 
på att hinna anteckna hennes kommentarer.  
 
Något som lett till att vårt arbete försvårats har varit att hitta relevant litteratur kring barnens 
kostvanor. Den störta andelen som vi kommit i kontakt med har behandlat vuxnas kost eller 
gammal forskning som baserats på gamla läroplaner så som Lgr 80. Vi kände att eftersom vi 
bland annat skulle analysera den nya revideringen av Lpo 94 angående de nya hälsomålen var 
viss litteraturen inte relevant. 
 
Slutkommentar- Fortsatt forskning 
 
Barnens kostvanor och frekvens av fysisk aktivitet är en stor del i deras utveckling och 
inlärningsprocess. Lärare som vi mött under vår studie är alla medvetna om detta och i sitt 
arbete tagit fasta på att använda sig av kost och fysisk aktivitet under skoldagen för att främja 
barnens utveckling. Är barnen trötta eller hungriga har de svårare att tillägna sig ny kunskap 
och utvecklas i rätt riktning. För att barnen ska må så bra som möjligt måste vi vuxna ta ett 
gemensamt ansvar för barnen - det gäller både de vuxna i och utanför skolan. I och med 
revideringen av Lpo 94 har dock skolan blivit tvungen att lyfta fram barnens hälsa och arbeta 
för att främja den. 
 
Efter de erfarenheter vi fått av detta arbete angående barnens frekvens av fysisk aktivitet och 
goda kostvanor känner vi att i framtida forskning utveckla studien antigen i ett barn- eller ett 
lärarperspektiv. Eftersom att lärarnas och barnens åsikter skiljde sig åt vad gällande 
matsalsmiljön skulle det vara även vara intressant att utveckla denna fråga. 
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Bilagor     Bilaga 1 
      
Pojke □  Flicka □    

  
1. Hur tar du dig oftast till skolan? (Sätt ett kryss) 
  

□ Går  

 □ Cyklar 

 □ Taxi/buss 

 □ Skjuts av förälder eller annan vuxen 

 □ Annat____________________ 
 
2. Vilka av dessa måltider brukar du äta? (Kryssa för de måltider du brukar äta) 
  

 □ Frukost hemma □Frukost i skolan   

 □ Lunch 

 □ Mellanmål/frukt 
  
3. Hur tycker du skolmaten smakar? (Sätt ett kryss) 
 

 □ Mycket god 

 □ God 

 □ Mindre god 

 □ Dålig 
 
4. Hur tycker du det är i matsalen? (Sätt ett kryss) 
 

 □ Lugnt och trivsamt 

 □ Stressigt/oroligt 

 □ Ibland lugnt, ibland stressigt 

 □ Annat__________________ 
 
5. Vad gör du oftast på rasterna? (Sätt ett kryss) 
 

 □ Spelar innebandy/fotboll eller annan bollsport 

 □ Rörelselekar (till exempel hopprep, gunga, tagen-lekar) 

 □ Ingenting 

 □ Annat__________________ 
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6. Hur upplever du rasterna? (Sätt ett kryss) 
 

□ Roliga 

 □ Tråkiga 

 □ Ibland roliga, ibland tråkiga 

 □ Annat__________________ 
 
7. Brukar du vara trött i skolan?  

□ Ja 

 □ Nej 
 
Om du svarade ja på fråga 7, svara då på fråga 8  
Om du svarade nej på fråga 7, gå vidare till fråga 9 
   
8. När är du trött i skolan?(Sätt ett eller flera kryss) 

□ När jag kommer till skolan 

□ Innan lunch 

□ Efter lunch 

□ I slutet på skoldagen 
 
9. Brukar du vara hungrig i skolan?  

 □ Ja  

□ Nej 
 

Bara du som svarat ja på fråga 9 svarar på fråga 10 
 
10. När är du hungrig? (Sätt ett eller flera kryss) 

□ När jag kommer till skolan  
□ Innan lunch 

□ Efter lunch 

□ I slutet på skoldagen 
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• Hur arbetar du för att främja dina elevers kost - och motionsvanor  

– Regler och rutiner runt lunchen för att befrämja goda kostvanor? 

– Rekommenderas eleverna att ta med sig en frukt?  

– Särskild fruktstund? Eller får barnen själv välja när de äter sin frukt d v s under lektion 

eller rast 

– Speciellt upplägg på lektioner utifrån barns behov av rörelse? 

 

• Hur använder du dig av motion och rörelse i skolan utöver idrotten? 

– Skolskog, ute-lektioner, pausgymnastik, promenader. 

 

• När barnen äter lunch, tar de sig tid att äta eller stressar de? 

– Går eleverna direkt ut på rast eller måste de invänta de andra?  

 

• Märks det några effekter på barnen när de får fysisk aktivitet och kost under dagen? 

– Anser du att fysisk aktivitet samt regelbundna och goda kostvanor påverkar barnens 

beteende? Och i så fall 

– På vilket sätt då? 

– När märks det mest?  

– När under dagen är det påtagligt att barnet beteende påverkas pga. att de är t.ex. 

hungriga och/eller i behov av fysisk aktivitet 

 

• Planerar du skoldagens innehåll (lektionernas innehåll och utformning) efter hur 

rasterna och lunchen infaller?  

– Utgår du ifrån barnens beteende? Styr elevernas beteende (grad av koncentration) 

innehåll och utformning? 

– Eller är det annat som styr?  I så fall vad? 

 

• Är du medveten om Lpo -94: s nya mål om hälsa? 

– Har detta påverkat frekvensen av fysisk aktivitet på din skola? 

– Hur och på vilket sätt? 

 


