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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund Kostvanorna hos den allmänna befolkningen, i synnerhet bland barn och 

ungdomar, är bristfällig.
  
De svenska näringsrekommendationerna följs inte och dåliga kost- 

och motionsvanor har ett tydligt samband med flera av dagens folksjukdomar. 

Undersökningar visar att ett sätt att minska de kostrelaterade folkhälsosjukdomarna skulle 

kunna vara att förbättra ungdomars kostvanor. Idag finns det inga nationella kostkurser på 

gymnasiet och dessutom kommer möjligheten att erbjuda lokala kursalternativ i kost och 

hälsa att försvinna när den nya gymnasieskolan införs 2011. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers syn på sina kostvanor samt vad 

de anser om undervisningens betydelse för att utveckla sunda kostvanor.  

Metod och deltagare Semi-strukturerade intervjuer användes som metod och sex kvinnliga 

elever från fem olika gymnasieprogram inkluderades, varav fyra hade läst en lokal kostkurs 

på gymnasiet. 

Resultat Eleverna beskrev sina kostvanor som ”ganska bra”, ”varken bra eller dåliga – 

mittemellan” eller ”mindre bra. Elevernas beskrivning av sina kostvanor visade att några 

elever hade riktigt bra kostvanor medan andra både åt mindre hälsosam mat och hade en 

betydligt sämre måltidsrytm. Tallriksmodellen var ett känt begrepp för de flesta intervjuade 

och det fanns ambitioner hos majoriteten att följa den. Eleverna redovisade ett högre intag av 

godis och/eller läsk än önskvärt. Gymnasieeleverna upplevde att undervisning i kost och hälsa 

har betydelse för att utveckla sunda kostvanor.  

Slutsats Gymnasieeleverna var bra på att beskriva sina kostvanor men de faktiska 

kostvanorna kunde varit bättre. Eleverna som idrottade regelbundet samt eleverna som hade 

aktualiserat sina kostkunskaper på gymnasiet kunde lättare peka på vad som var mindre bra i 

sina kostvanor. De flesta eleverna ansåg att utbildning i kostfrågor behövdes på gymnasiet. 
  



ABSTRACT 

 

Background The general eating habits, and especially eating habits amongst children and 

youth, are defective. The Swedish recommendations of nutrition aren’t followed and bad 

eating habits and bad exercise habits have a clear connection with several national diseases of 

today. Examinations show that one way to reduce the diet related national diseases is to 

improve eating habits of the youth. At the moment there aren’t any national courses in food 

and health in the upper secondary school and the possibility of such local courses will 

disappear when the new upper secondary school starts in the year of 2011.  

Objective The objective was to investigate the students own opinion about their eating habits 

and what they thought about the importance of education to develop healthy eating habits. 

Method and participators Semi-structured interview was used as method in interviewing six 

female students from five different programs of witch four had studied a local course in diet 

and health in the upper secondary school. 

Results The results showed that the students described their eating habits as “pretty good”, 

neither good or bad” or “less good”. The students’ description of their eating habits showed 

that some students had really good eating habits while others ate less healthy food and had a 

bad meal rhythm. The plate model (tallriksmodellen) was a familiar concept for the majority 

of the ones being interviewed and there were ambition of follow it amongst several students. 

The students illustrated a higher intake of candy and/or soda than desirable. Students in the 

upper secondary school felt that education is of importance in developing healthy eating 

habits.  

Conclusion Students in the upper secondary school described well their eating habits but the 

actual eating habits could have been better. Students that often went in for sports and students 

who recently took a course in diet and health easier knew what bad eating habits were. Most 

students considered education in diet and health as necessary in the upper secondary school. 
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1   INLEDNING 
 

Författaren har haft den stora förmånen att få jobba under hela lärarutbildningen. Först under 

några terminer som lärare i hem- och konsumentkunskap i grundskolan och sedan som 

kostlärare på gymnasiet. I tjänsten på gymnasiet ingår undervisning i en lokal kostkurs som i 

stora drag påminner mycket om undervisningsinnehållet i vissa delar av Hkk. Kursen är 

valbar för alla elever på skolan i årskurs två och tre, som ett individuellt val under en termin, 

men antalet studieplatser till kursen är ytterst begränsat på grund av utrymmesskäl. Kursen är 

populär. I kursmålen ingår bland annat att eleverna ska kunna laga mat på egen hand utifrån 

tallriksmodellen (se bilaga 1). Vidare ska de ha goda kunskaper om vilken mat som är bra för 

hälsan. På kursen märks det tydligt att eleverna inte, i första hand, väljer hälsosam mat. 

Många elever uttrycker dock att de, efter att ha gått en kostkurs på gymnasiet, blivit bättre 

rustade för en hälsosammare livsstil när de flyttar hemifrån. 

 

 

2   BAKGRUND 
 

2.1 Tidigare forskning 

 

Kostvanorna hos den allmänna befolkningen, i synnerhet bland barn och ungdomar, är långt 

ifrån bra (1).
  
De svenska näringsrekommendationerna följs inte (2). Intaget av frukt och 

grönsaker motsvarar mindre än 200 gram per person gentemot de 500 gram som 

rekommenderas (3). Undersökningar av måltidsvanor bland elever i årskurs nio, under åren 

1994 och 1996, visar att en av tio elever regelbundet hoppar över frukosten på vardagarna. 

Elever som äter en bristfällig frukost eller ingen frukost alls hoppar oftare över skollunchen 

och äter mer sällan lagad mat till lunch än elever som äter en ordentlig frukost. Siffrorna visar 

också att konsumtionen av ”tomma kalorier” i form av sötsaker och läsk är alltför hög. Mellan 

1980 och 2006 har konsumtionen av choklad, konfektyrvaror och godis ökat från omkring 10 

kilo till 15 kilo per person och år (3). Läskedrycker har ökat från 30 liter till 90 liter per 

person och år. Barn och ungdomar står för den största konsumtionen. En undersökning som 

Livsmedelsverket gjort bland 15-åringar i Uppsala och Trollhättan visar att 15–20 % av 

energiintaget på vardagar kommer från glass, kaffebröd, godis och läsk. Intaget av sötsaker är 

ännu mer på helger. Den genomsnittliga energimängden som intas har ökat med 4 procent 

sedan 1980, vilket antas ha bidragit till ökningen av övervikt bland befolkningen.  

 

2.2 Bra och dåliga kostvanor 

 

Dåliga kost- och motionsvanor har ett tydligt samband med flera av dagens folksjukdomar, 

bland annat diabetes typ II, hjärt- och kärlsjukdomar samt övervikt och fetma (3). Bra 

matvanor, näringsrik mat och en lagom mängd mat, är viktiga förutsättningar för god hälsa. 

Ett bra sätt att komponera en lämplig måltid är att utgå ifrån tallriksmodellen (2). Det innebär 

att en fjärdedel av tallriken bör vara proteinrika livsmedel såsom t.ex. fisk eller kött. 

Resterande delen av tallriken bör delas mellan grönsaker (=lågt energivärde men bra mättnad) 

och stärkelserika produkter (=högt energivärde) som exempelvis potatis, pasta eller ris. Ju 

större energibehov desto mer stärkelse behövs, men är man mycket stillasittande ökas istället 

mängden grönsaker. Fel kostval kan ge effekten att energiintaget blir större än förbrukningen 

eftersom människan har bristande förmåga att registrera när hon fått i sig lagom mängd energi 

(3). Det är däremot lättare att uppskatta lagom stor volym, d.v.s. lagom mängd mat totalt. 

Frukt och grönsaker är de livsmedel som ger bäst mättnad vilket beror på att fiberrika 

livsmedel binder vätska och ger maten stor volym i förhållande till sitt energiinnehåll. Ett ökat 



6 
 

intag av frukt och grönsaker har därför en central roll för att motverka viktökning eftersom 

mättnaden inträder innan energiintaget blivit för stort. Undersökningar om vilka kostråd som 

påverkar visar att endast 11 % av befolkningen inspireras av tallriksmodellen och att hela 70 

% inte inspireras av någon typ av kostråd alls (3).  

 

2.3 Kunskap för bättre kostvanor 

 

Undersökningar visar att ett sätt att minska de kostrelaterade folkhälsosjukdomarna skulle 

kunna vara att öka förståelsen hos ungdomar om betydelsen av goda kostvanor för bättre hälsa 

(4).  Ökad kunskap om kostens betydelse för hälsan påverkar ungdomars kostvanor och 

därmed kan de vanliga folkhälsosjukdomarna minska. Den enda nationella kostutbildning som 

finns idag, för alla elever, ligger inom ämnet Hkk i grundskolan. Undervisningen i Hkk upptar 

0,75 % av grundskolans undervisningstid, totalt 118 timmar och är uppdelad på årskurserna 

fem, åtta och nio (5). Ämnet har fyra kunskapsområden, d.v.s. social gemenskap, mat och 

måltider, boende samt konsumentekonomi. Tiden som används till att undervisa elever om 

kost och hälsa, under verksamhetsområdet mat och måltider, utgör endast en liten del av 

ämnet i stort. Inom gymnasieskolans kursutbud finns inga specifika nationella kurser, för alla 

elever, som bara handlar om kost och hälsa. Däremot ingår vissa delar i kursen Idrott och 

Hälsa A och flera gymnasieskolor har lokala kurser som eleverna kan välja under sina 

individuella val. Dessa kurser har inga enhetliga kursplaner och innehållet varierar mellan 

olika skolor. När den nya gymnasieskolan träder i kraft höstterminen 2011 förändras hela 

kursutbudet, vilket också kommer att innebära att de lokala kostkurserna försvinner och 

därmed den enda möjligheten för gymnasieelever att få en fördjupad undervisning i 

kostkunskap (6). Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut har framfört, till regeringen, 

ett behov av utökade kostkunskaper via ”Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk 

aktivitet i befolkningen”. Av planen framgår att det behövs mer undervisning i kost och hälsa 

- både i grundskolan och i gymnasiet (7). Handlingsplanen omfattar 79 insatser som alla på ett 

eller annat sätt ger förslag som skulle kunna bidra till bättre matvanor och ökad fysisk 

aktivitet bland befolkningen. Insats 63 lyder: ” Kunskapsämnet hem- och konsumentkunskap 

bör införas som ett kärnämne i gymnasieskolan” (7, s. 199). Motiveringen är: ”Hem- och 

konsumentkunskap finns inte på gymnasieskolan. I dag får gymnasieeleverna i stort sett ingen 

undervisning i frågor om mat och hälsa eller om livsstilsfrågor i stort. Det skulle behövas ett 

nytt ämne på gymnasiet som förbereder eleverna för framtiden som aktiva och medvetna 

konsumenter med hållbar livsstil i fokus”.  Huruvida gymnasieelever är av samma åsikt 

framkommer i undersökningen. 

 

 

 3   SYFTE 
 

Syftet med arbetet var att undersöka hur gymnasieelever i årskurs 3 uppfattar sina kostvanor, 

ur ett hälsoperspektiv, samt vilken betydelse de ansåg att undervisning inom ämnet hade. De 

specifika frågeställningarna var: 

 

1. Hur uppfattar gymnasieelever sina kostvanor, ur ett hälsoperspektiv? 

 

2. Vilken betydelse har undervisning i kost och hälsa, enligt gymnasieelevers 

uppfattning, för utvecklandet av sunda kostvanor? 
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4   METOD 
 

4.1 Forskningsmetod 

 

Det finns olika metoder för att göra undersökningar. Enkät, observation och intervju är några 

av de vanligaste (8). Kvalitativa forskningsmetoder är ett samlingsnamn för flera olika 

tillvägagångssätt för att samla in material. Kvalitativa uppgifter handlar om karaktär eller 

egenskaper hos någonting medan kvantitativa uppgifter handlar om mängden av en karaktär 

eller egenskap hos någonting. I enkäter utgår forskaren från ett konkret problem/frågeställning 

och sätter ihop en rad frågor som ska besvaras för att belysa detta. Sammanställningen kan 

göras på olika sätt, t.ex. procent, tabeller eller diagram. Observationer handlar om att ”se med 

nya ögon på något redan bekant” (8, s. 31).  Genom en intervju kan respondenten friare 

uttrycka sina åsikter än när en studie genomförs med hjälp av enkät, eftersom en enkät ofta 

består av i förväg bestämda val eller åtminstone begränsat utrymme att utveckla sina svar (9). 

Vid en intervju är det oftast lättare att få veta mer eftersom det t.ex. finns möjlighet att ställa 

följdfrågor eller att be respondenten förklara sig bättre. Frågeställaren måste försöka hålla sig 

helt neutral, då det annars är lätt att frågorna blir ledande och svaren får fel fokus. 

Svårigheterna är bl.a. att formulera frågorna på ett sådant sätt att det som undersöks kommer 

fram. Bryman menar att intervju är en av de vanligast förekommande metoderna inom den 

kvalitativa forskningen, och detta beror på den flexibilitet som metoden erbjuder (9). 

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Det finns tre typer av kvalitativa intervjuer; ostrukturerade intervjuer, semi-strukturerade 

intervjuer och strukturerade intervjuer (9). De ostrukturerade intervjuerna tenderar att likna 

vanliga samtal som kan byggas kring ett tema eller enstaka frågor. Vid semi-strukturerade 

intervjuer används en lista eller en intervjuguide med ämnen/teman eller frågor som forskaren 

önskar behandla eller beröra under intervjun, vilket gör att denna form upplevs som något mer 

styrd än de ostrukturerade intervjuerna. När strukturerade intervjuer används ställs samma 

frågor till alla och svaren kategoriseras i någon specifik svarskategori. Den här 

undersökningen har färdiga, men öppna, frågeställningar till informanterna vilket innebär att 

intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär (bilaga 2). 

 

4.3 Urval 

 

Undersökningen har genomförts i årskurs 3 på gymnasiet. Informanterna bestod av sex elever 

som kom från Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet, Estetiska 

programmet, Naturbruksprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet. Fyra av 

informanterna var elever som författaren har undervisat i en lokal kostkurs på skolan. För att 

få så uppriktiga svar som möjligt exkluderades elever som ingick i författarens nuvarande 

klasser och som därmed inte heller givits betyg. Det kunde finnas möjligheter att elevernas 

svar skulle färgas av att bli intervjuade av en person de stod i beroendeställning till och av den 

anledningen intervjuades enbart elever som gått kursen tidigare och som avslutat den med 

minst ett ”Godkänt” i betyg. Två av informanterna var elever ur årskurs 3 som inte hade fått 

undervisning i den lokala kostkursen. Valet av elever följde inte något mönster utan ett stort 

antal elever kontaktades utifrån tidigare elevlistor från den lokala kostkursen, några via 

telefon och andra via sms. De elever som tackade ja till att delta i studien blev intervjuade. I 

två fall hade eleverna som godkänt intervju med sig en kompis som inte hade gått någon 

kostkurs på gymnasiet. Båda kompisarna tillfrågades om de ville delta i studien och båda 
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tackade ja till att det. Alla pojkar som tillfrågades om att delta i studien avböjde vilket innebar 

att alla informanter var flickor. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

 

Eleverna tillfrågades om de ville delta i studien. De informerades om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. De informerades också om att all 

data skulle hanteras konfidentiellt. Alla intervjuer genomfördes i utbildningsköket på skolan 

och efter godkännande från informanterna spelades de in med hjälp av en mp3-spelare. Varje 

intervju tog ungefär femton minuter. 

 

4.5 Databearbetning 

 

Intervjuerna transkriberades och sammanställdes i tabeller utifrån kategorier som inte var 

skapade på förhand utan som framkom med utgångspunkt i informanternas svar. Efter utskrift 

raderades de inspelade intervjuerna. Transkribering av intervjuer ger en överskådlig bild över 

undersökningens resultat och ger möjlighet att koppla intervjuerna till de frågeställningar som 

finns i syftet med arbetet (10). Transkribering är tidskrävande. May menar dock att det 

inspelade materialet, framförallt transkriberingen, är mycket användbar i det efterföljande 

tolknings- och analysarbetet. Kvale och Brinkman menar att det kan vara svårt att överföra 

talspråk ordagrant till skriftspråk (11). De beskriver också att det finns få standardregler som 

reglerar hur detta arbete ska göras och att det därför kan variera mellan olika studier hur detta 

arbete genomförts. Intervjuerna i denna studie är transkriberade till talspråk. Utifrån 

transkriberingen blev några indelningsgrupper tydliga. På frågan om hur gymnasieeleverna 

uppfattade sina kostvanor kom tre olika svar som alla är presenterade under resultatdelen 

(tabell 1). Likaså är det utförligt redovisat i resultatet vilka svar som framkom på frågan om 

varifrån gymnasieeleverna ansåg sig ha fått undervisning i kost och hälsa (tabell 2). Eleverna 

tillfrågades också om vad de ansåg om betydelsen av undervisning i kost och hälsa för att 

utveckla hälsosamma kostvanor. Svaren på den frågan är redovisat i resultatet under tre olika 

kategorier (tabell 3). 

 

4.6 Etiska aspekter 

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsråden tog i mars 1990 fram principer om vad 

som gäller forskningsetik inom lärarutbildningarna (8).
  
De fyra krav som finns är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De är till 

för att skydda alla inblandade i forskningen och att de som är involverade har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan och att inte uppgifterna brukas på ett felaktigt sätt. Då alla 

elever som intervjuats var 18 år var det inte nödvändigt med föräldrakontakt. Däremot blev 

alla elever informerade om syftet och alla data hanterades under sekretess. I de fall citat 

använts eller på annat sätt hänvisningar till en enskild intervju, är eleverna kodade från ett till 

sex (ex. E1). 

 

 

5   RESULTAT 
 

Efter transkriberingen och kategoriseringen blev svaren sammanställda i tabeller som visas 

här i resultatdelen. Vidare har svaren belysts ytterligare genom citat där förkortningen R, 

genomgående har använts för respondent och förkortningen I, för informant. 
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5.1 Sex gymnasieelevers kostvanor 

 

Ingen av informanterna uppgav att deras kostvanor var mycket bra ur ett hälsoperspektiv 

(tabell 1). En elev upplevde sina kostvanor som ”mindre bra”. De övriga svaren var ”ganska 

bra” eller ”varken bra eller dåliga – mittemellan”.  

 

Tabell 1. Gymnasieelevers uppfattning om sina kostvanor, ur ett hälsoperspektiv 
__________________________________________________________ 

Informanternas svar                  Informanter      

Ganska bra    E1, E2                  

Varken bra eller dåliga  E4, E5, E6                 

Mindre bra    E3                 

_______________________________________ 

 

Elev 2 uppfattade sina kostvanor som ”ganska bra”. För henne betydde det att hon försökte 

följa tallriksmodellen och hade en bra måltidsrytm. Hon berättade att det som var mindre bra i 

hennes kostvanor var ett för högt sockerintag. 

 

R: Hur uppfattar du dina kostvanor ur ett hälsoperspektiv? 

I: Jag försöker ju i alla fall att tänka på att äta ur tallriksmodellen men det är ju 

självklart att jag kanske äter lite för mycket socker, det är väl det som är den stora 

boven i dramat. Men jag försöker äta grönsaker, kött och kolhydrater och sånt där… 

ur tallriksmodellen.  

R: Hur ser måltidsrytmen ut? 

I: Jag äter alla måltider varje dag; frukost, lunch och middag. Sen äter jag mycket 

frukt, typ äpplen, päron, apelsiner till mellanmål, å så efter jag idrottat bruka jag äta 

en macka eller banan eller nå sånt med pålägg typ skinka eller ost. (E2) 

 

Även elev 1 ansåg sig ha ”ganska bra” kostvanor men pekade på en relativt hög konsumtion 

av godis. 

 

R: Snask då? Godis och läsk? 

I: Ja jag äter nog ganska mycket sånt ändå. Inte läsk så mycket. Jag älskar ju vatten 

och mjölk så det blir en hel del men det är väl om man äter sån mat när det som inte 

passar, som taco eller en köttbit, men det blir mest på helgen å då blir det ju läsk, men 

godis blir nog mer ofta. (E1) 

 

 För en annan elev (E4) betydde kostvanor som varken var bra eller dåliga att hon åt det hon 

var sugen på och det som fanns hemma. Hon följde inte tallriksmodellen och åt inte heller 

med säkerhet alla tre huvudmålen varje dag. Hon drack läsk flera gånger i veckan. 

 

R: Hur uppfattar du dina kostvanor ur ett hälsoperspektiv? 

I: Det är väl inte helt bra men inte helt dåligt heller, mittemellan kanske.  

R: Hur tänker du då när du ska välja mat?  

I: Jag tar det jag är sugen på och det som finns hemma… 

R: Hur ser måltidsrytmen ut? 

I: Middag äter jag jämt. Lunch beror på hur det är på skolan, om det är gott eller inte, 

det kan bli bara en macka. Frukost äter jag inte alltid, det beror på hur jag mår. 

R: Om jag säger tallriksmodellen, vad säger du då? 

I: Det var länge sen. 

R: Hur påverkar tallriksmodellen dig när du ska äta? 
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I: Inte alls.  

R: Om vi tänker på godis och läsk och sånt då? 

I: I år äter jag inte godis alls, inte det här året… 

R: Äter du nåt annat i stället? 

I: Ja, jag äter ju chips. 

R: Hur ofta händer det? 

I: På helgerna 

R: Läsk då? 

I: Ja, det är väl oftare, men inte så att det är varje dag. Kanske några gånger i 

veckan…(E4) 

 

Elev 3 uppfattade sina kostvanor som ”mindre bra”. Hon beskrev att det var skillnad på maten 

på helgerna och på veckorna och hon upplevde att all hennes mat skulle kunna göras 

nyttigare. Intervjun visade på att hon inte alltid åt frukost och att hon inte hade en optimal 

måltidsrytm. 

 

R: Beskriv dina kostvanor. 

I: Ja, men på helgerna till exempel, då far man ju som hellre ut och ät än att göra som 

dom nyttigare å sånt. Å på veckorna, ja då är det väl lite nyttigare men det är som 

ändå inte jätte, jätte nyttigt. Det går att göra nyttigare. Det är ofta flottigt. 

R: Hur ser måltidsrytmen ut? 

I: Frukost är jag dålig på. Å så går jag väl och småäter hela tiden, så det blir som 

ingen riktig måltid. (E3) 

 

Elev 5 beskrev sina kostvanor som ”varken bra eller dåliga” och förklarar sitt höga 

sockerintag så här: 

 

R: Om man tittar på det här med godis och läsk och så. Hur ser du på det? 

I: Ja, jag vet inte. Asså ibland så ät jag ju godis för att få, så här, extra energikick 

under skoldagen, å det är väl int så bra, men ibland så… Ja, jag försök ju äta 

skollunchen också men det är inte alltid man blir så mätt på den, men… man kanske 

äter lite för man tyck den var dålig, eller nånting åsså kanske man äter godis eller 

nånting, eller bara för att man blir trött. Nu äre ju så mycke prov å så där så då ät 

man ju också mer godis för å hålla sig pigg. Men annars så bruka jag försöka å inte 

äta så mycke godis 

R: Om du skulle titta på en vecka, hur ofta tror du…? 

I: Ja, jag vet inte. Asså det kan väl hända att man småät godis, men det är oftast… Ja, 

jag vet inte riktigt… några gånger i veckan, kanske…, men läsk blir i alla fall mindre. 

(E5) 

 

5.2 Betydelsen av undervisning i kost och hälsa för att utveckla sunda kostvanor 
 

   5.2.1 Kostvanors påverkan av undervisning i hem- och konsumentkunskap 

 

Fyra elever (E1, E2, E3, E6) upplevde att undervisningen i Hkk påverkat deras kostvanor ur 

ett hälsoperspektiv, åtminstone till viss del. Elev 5 svarade ”vet inte” och elev 4 tyckte inte att 

hennes kostvanor påverkats av undervisningen i Hkk.  

 

Elev 1 tyckte att hennes kostvanor förändrats efter undervisningen och sa: 
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I: Det är nog mer än man tror. Det var ju där man lärde sig hur det ska va. Men man 

går ju som inte och tänker på att det lärde jag mig då, för nu är de ju som inbyggt, 

man bara vet. (E1) 

 

Elev 5 var mer osäker på om undervisningen i Hkk hade påverkat hennes kostvanor eftersom 

hon hade svårt att skilja på vad hon lärt sig i skolan och vad hon lärt sig hemma. 

 

R: Har undervisningen i Hkk påverkat dina egna kostvanor, ur ett hälsoperspektiv? 

I: Ja, jag vet inte. Jag kunde inte riktigt laga mat då vi började där med Hkk i åttan, 

eller när det va, alls. Då hade jag inte lagat mat så det var ganska spännande. Jag var 

ganska dålig på’re. Nu äre väl lite bättre, åtminstone å en del har man ju lärt sig 

hemma också, jag vet inte, det är lite svårt att hålla isär det. (E5) 

 

En tredje elev (E4) kunde inte beskriva något ur undervisningen som påverkat hennes 

kostvanor.  

 

 R: Har undervisningen i Hkk påverkat dina egna kostvanor, ur ett hälsoperspektiv? 

I: Nej, inte vad jag kan tänka på. (E4) 

 

 

    5.2.2 Annan undervisning som påverkat elevernas kostvanor 

 

Tre elever upplevde att undervisningen i kursen Idrott och Hälsa A påverkat deras kostvanor 

ur ett hälsoperspektiv (tabell 2). En elev hade läst en del på naturkunskapen om kost och hälsa 

och övriga kurser som nämndes var inte obligatoriska i elevernas kursplaner, utan självvalda. 

Även egna intressen ansågs ha gett undervisning i kost och hälsa som påverkat några elevers 

kostvanor. 

 

Tabell 2. Kurser och intressen som påverkat gymnasieelevers kostvanor, ur ett 

hälsoperspektiv 
__________________________________________________ 

Kurser/intressen   Informanter  

Idrott och Hälsa A  E1, E2, E3 

Lokal kostkurs   E1, E3, E5, E6 

Naturkunskap   E5 

Fotboll   E1, E2 

Innebandy   E1 

Styrka            E1    

Projektarbete   E2 

Egen idrott   E2         

Ingen som påverkat  E4            

_________________________________ 

 

Elev 3 upplevde att hon blivit påverkad av kursen Idrott och Hälsa A men beskrev ändå att det 

var skillnad jämfört med den lokala kostkursen. 

 

  R: Har du fått nån annan utbildning i skolan i kost och hälsa? 

I: På idrotten är det ju mest om fetma å sånt där att man ska träna, asså det är inte 

samma som den lokala kostkursen. På idrotten är det mer, vad ska jag säga, det är 

som mer idrotten. Det är som mer allmänt med den andra kursen, mer allmänbildning. 

(E3) 
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Även elev 1 ansåg att det var skillnader mellan kurserna. Hon beskrev det så här:  

  

I: …men det blir ju ur ett annat perspektiv. Hur man ska träna och äta. Jag läste ju 

kursen här också och då fick man lite mer på djupet. (E1) 

 

Elev 2 trodde att undervisningen i kost och hälsa, under kursen Idrott och Hälsa A, kunde vara 

olika beroende på vilken lärare som undervisade. 

 

E: Det är mest på vad du har för lärare i Idrott och Hälsa A, om dom tar upp mycke 

med kost eller väljer att inte göra det. Det tror jag skiljer sig ganska mycket från 

lärare till lärare, men med min lärare fick vi lära oss ganska mycket om kost men jag 

vet ju dom som haft andra lärare som knappt haft nånting. (E2) 

 

Alla fyra som läst den lokala kostkursen (E1, E3, E5, E6) upplevde att den hade påverkat 

deras kostvanor. De beskrev framför allt hur matlagningskunskaperna hade förändrats. En av 

informanterna (E5) påtalade också betydelsen av mognad för att förståelsen ska bli optimal. 

 

I: Jag har ju förstått själv att det är ganska viktigt med mat och sånt där. Å så har jag 

ju börja laga mat själv, mer än jag gjort förut i alla fall, å att det inte är så svårt när 

man väl försök. (E3) 

 

I: Mycket kunde man från Hkk men det blev som repetition å lite extra. Jag tycker det 

var bra. Jag tror speciellt för de som inte bor hemma å så för det vi gjorde var ju bra 

och även om man hade mycket i nian så blev det så man tänkte att just ja, det var ju så 

man gjorde”. (E1) 

 

I: Jag tycker det var bra att läsa en kostkurs på gymnasiet. För att när man är femton 

man tar inte in det på samma sätt.  Man känner att man inte behöver. Okey det är kul 

att lära sig laga mat å så, men när man är äldre så förstår man mer kanske asså hur 

viktigt det är att variera mat asså man förstår på ett annat sätt. Man kanske laga mer 

mat hemma. Ja, men man använder mer kunskaperna tror jag på ett annat sätt än vad 

man gör på högstadiet. I alla fall vare så för mig. (E5) 

         

   5.2.3 Undervisningens betydelse för att utveckla hälsosamma kostvanor 

 

Alla elever utom elev 4 ansåg att undervisning i kost och hälsa var viktig eller mycket viktig 

för utvecklandet av hälsosamma kostvanor (tabell 3). 

 

Tabell 3. Gymnasieelevers uppfattning om betydelsen av undervisning i kost och hälsa för att 

utveckla hälsosamma kostvanor. 
_________________________________________________ 

Informanternas svar Informanter          

Jätteviktigt          E5         

Viktigt          E1, E2, E3, E6   

Vet inte          E4    

_________________________________ 

 

Elev 4 hade själv ingen önskan om ytterligare undervisning i kost och hälsa men ansåg ändå 

att hon kanske skulle ha nytta av det. Hon såg så här på betydelsen av undervisning i dylika 

frågor:  
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I: Betydelse måste den väl ha, annars skulle man väl inte ha’re så…? Så svårt… Jag 

vet inte. 

R: Tycker du att du fått tillräckligt med utbildning i kost och hälsa i skolan? 

I: Kanske inte. 

R: Känner du att du själv skulle behöva mer utbildning i kost och hälsa, om man t.ex. 

satte in fler obligatoriska kurser? 

I: Jag kanske skulle behöva…, men det är ingenting jag vill. (E4) 

 

Elev 6 ansåg att undervisning i kost och hälsa är viktigt för att själv kunna tillaga sina egna, 

nyttigare måltider och inte behöva köpa mindre nyttig färdigmat istället. 

 

R: Vilken betydelse anser du, att utbildning har för utvecklandet av hälsosamma 

kostvanor? 

I: Det är väl ganska stor vikt på det asså det ä ju mycke skräpmat nu, mycke 

restaurang å caféer å sådär som ha lättillgänglig mat å så så folk far ju hellre dit än å 

laga själv å jag tyck de e viktigt att man får lära sig å laga mat själv så man kan göra 

en måltid eller fika eller va som helst. De e mycke bättre [nyttigare]. (E6) 

 

 

6   DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 

 

Undersökningen har fokuserat på att ta reda på hur eleverna själva uppfattar sina kostvanor 

och vilken betydelse eleverna anser att undervisning i kost och hälsa har för utvecklandet av 

sunda kostvanor. Efter granskning av litteratur om olika metoder kändes intervju som rätt 

undersökningsmetod då intervjuer ger möjlighet att få veta mer genom följdfrågor och sin 

flexibla struktur (9). Det var svårt att behålla sig neutral och undvika att ställa ledande frågor 

och därför är det bra att man tränar sig noga på att intervjua innan man utför ett större arbete. 

Det är också bra att göra en pilotintervju innan man sätter igång med en intervjuundersökning 

eftersom den kan hjälpa till att justera intervjuguiden samt upptäcka brister i intervjun. Efter 

avlyssning av de tre första intervjuerna i denna studie upptäcktes onödiga kommentarer från 

respondenten som till och med avbröt informanten, men efter att det hade uppmärksammats 

undveks detta till största möjliga mån i de sista intervjuerna. Några av informanterna blev 

intervjuade av sin tidigare lärare och även om det aldrig uppfattades som en påverkande 

faktor kan det ändå kännas relevant att notera. 

  

6.2 Reliabilitet 

 

Hög reliabilitet har arbetet om resultatet från undersökningen kan upprepas vid en ny 

undersökning (9). Utifrån respondentens tidigare erfarenheter uppskattas resultatet som 

trovärdigt. Några elever upplevdes ganska engagerade i kostfrågor, däribland två elever som 

idrottade flera gånger i veckan. Det uppfattades som att vissa av informanterna hade större 

kunskap om kost och hälsa än vad man generellt kan förvänta sig av elever på gymnasiet och 

att de därför hade lättare att förklara sig i intervjun. Den enda intervju som gick lite trögt var 

intervjun med elev 4 som varken gått någon lokal kostkurs eller hade något intresse av att 

idrotta. Hon hade svårt att sätta ord på sina åsikter om kost och hälsa och det kan tolkas som 

att hon sällan funderade på dylika frågor. Om en ny undersökning utförs och de utvalda 

eleverna då mer liknar elev 4 kanske resultatet kan bli annorlunda, men det går inte med 
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säkerhet att förutsäga.  Osäkert är även om en respondent helt utan kännedom om alla sina 

informanter skulle kunnat få eller tolka svaren på ett annat sätt. 

 

6.3 Validitet 

 

Hög validitet har arbetet om undersökningsmetoden används på rätt sätt för att få reda på ett 

passande resultat för syftet och frågeställningarna d.v.s. om undersökningen verkligen tar reda 

på det som det är tänkt att den ska undersöka (9). Frågeställningarna i det här arbetet handlade 

om att visa på hur gymnasieelever uppfattar sina kostvanor samt gymnasieelevers uppfattning 

om undervisningens betydelse för utvecklandet av sunda kostvanor. I detta fall beskrivs sex 

kvinnliga gymnasieelevers synpunkter. Tolkningarna av svaren ligger till grund för resultatet 

och fastän resultatet uppfattas som trovärdigt kan det ändå diskuteras eventuella skillnader om 

alla/några informanter varit pojkar istället, speciellt då undersökningar visar på att det faktiskt 

finns könsskillnader vad gäller attityder, övertygelse, kunskap och beteende i kostrelaterade 

angelägenheter (12). 

 

6.4 Resultatdiskussion 

 

   6.4.1 Gymnasieelevers uppfattning om sina kostvanor 

 

Fem elever av sex beskrev sina kostvanor som ”ganska bra” eller ”varken bra eller dåliga”. 

Tolkningen av enbart det resultatet skulle kunna uppfattas som att gymnasieelevers kostvanor 

är relativt positiva. När följdfrågan sen ställdes, ”Beskriv dina kostvanor”, blev skillnaderna 

betydligt tydligare. ”Ganska bra”, betydde för en elev, en regelbunden måltidsrytm där 

tallriksmodellen var utgångspunkten och där tolkningen blev att eleven hade stor kunskap om 

relationen mellan kost och hälsa. ”Mittemellan” för en annan elev var att hon åt det som fanns 

hemma, middagen var den enda måltid hon med säkerhet åt varje dag samt att 

tallriksmodellen inte existerade överhuvudtaget. De elever som läst den lokala kostkursen 

upplevdes nervärdera sina kostvanor mer. Likaså gjorde de som idrottade på en hög nivå. 

Tolkningen av detta var att elever med större kunskap om hur kosten påverkar hälsan lättare 

kan peka på vad i kosten som är ohälsosamt för dem. Det kan jämföras med eleven som 

varken idrottade eller hade gått den lokala kostkursen och som tyckte att hennes kostvanor var 

”varken bra eller dåliga” och som inte reflekterade över att en oregelbunden måltidsrytm och 

ostrukturerade måltider kunde klassas som ganska dåliga kostvanor. Överlag hade de elever 

som läst den lokala kostkursen lättare att uttrycka sig om sina kostvanor och det kunde ses 

som en effekt av att de fått mer undervisning i kost och hälsa under gymnasiet. 

Undersökningen visade på att många elever tydligt kunde beskriva sina kostvanor, framförallt 

de som idrottar eller de som läst om kost och hälsa på gymnasiet, och att de hade stor kunskap 

om hur man bör äta för att må bra. Den visade också på att de faktiska kostvanorna hos 

gymnasieelever skulle kunna vara bättre . Några hade riktigt bra kostvanor medan andra både 

åt mindre hälsosam mat och hade en betydligt sämre måltidsrytm. Där bekräftades också 

uppgifterna som framkom i Folkhälsorapporten, att de som ibland hoppar över frukosten 

också oftare har sämre lunchvanor (3). Flera av eleverna upplevde att de hade ett för högt 

sockerintag i form av godis och/eller läsk och detta överensstämmer med andra studier (3). 

Likaså visade denna undersökning på att alla inte följde aktuella kostråd som t.ex. 

tallriksmodellen, precis som Folkhälsorapporten redan rapporterat (3). 
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6.4.2 Gymnasieelevers uppfattning om undervisningens [i kost och hälsa] betydelse för att 

utveckla sunda kostvanor 

 

Alla elever ansåg att undervisning i kost och hälsa har betydelse för utvecklandet av sunda 

kostvanor. Alla utom en tyckte dessutom att dylik undervisning var ”viktigt” eller ”mycket 

viktigt”. Förvisso tyckte de flesta att undervisningen i Hkk hade påverkat deras kostvanor 

men trots det ansåg alla som läst den lokala kostkursen på gymnasiet att ytterligare 

kostutbildning bara var positivt. Flera menade att grunden till kunskapen i kost och hälsa 

lades i undervisningen i Hkk medan kursen på gymnasiet var repetition, mer fördjupning samt 

tillfälle att träna upp en köksvana som kanske inte fanns hos alla under högstadietiden. 

Skillnaderna var större mellan eleverna när de skulle beskriva den kunskap de fått om kost 

och hälsa i andra ämnen. Flera nämnde idrottsundervisningen medan andra inte alls såg den 

som en del i utvecklandet av sunda kostvanor. Det kan tolkas som att de elever som t.ex. har 

ett större intresse av idrott är mer mottagliga för den typen av information eftersom det gynnar 

dem även personligt. Mönstret var också tydligt att idrottseleverna gärna själva valde kurser 

som involverade idrott, kost och hälsa. Sen nämndes också att alla elever kanske inte hade fått 

exakt samma undervisning i kost under idrotten eftersom olika lärare väljer att undervisa på 

olika sätt. Undersökningen bland dessa gymnasieelever visar att undervisning i kost och hälsa 

har stor betydelse för att utveckla sunda kostvanor och styrker Livsmedelsverkets och Statens 

folkhälsoinstitut i deras argument för att kunskapsämnet hem- och konsumentkunskap borde 

införas som ett kärnämne i gymnasieskolan (7). 

 

 

7   SLUTSATS 
 

Gymnasieeleverna var bra på att beskriva sina kostvanor och de var relativt duktiga på att veta 

hur man bör äta för att utveckla sunda kostvanor. De faktiska kostvanorna kunde varit bättre. 

Eleverna som idrottade regelbundet samt eleverna som hade studerat mer kostutbildning på 

gymnasiet hade lättare att beskriva sina kostvanor och även lättare att värdera dem som 

”nyttiga” eller ”onyttiga”. De flesta eleverna ansåg att utbildning i kostfrågor behövdes på 

gymnasiet. 

 

 

8   TACK 
 

Författaren vill rikta ett stort tack till de sex gymnasieelever som tog sig tid att delta i studien, 

trots hög arbetsbelastning med egna studier. Utan ert deltagande hade inte detta 

examensarbete varit möjligt.   
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Bilaga 1 

Kurs: MAKU1500 

Poäng: 50 p 

 

MATLAGNINGSKUNSKAP / NÄRINGSLÄRA 

 

 

Mål: 

 

Kursen skall ge teoretiska kunskaper om hur man kan äta för att uppnå och 

bibehålla en god hälsa. Kursen skall även ge praktiska kunskaper om hur man 

tillagar god vacker och näringsrik mat. Ett mål för kursen är att eleverna ska 

kunna använda sig av moderna livsmedel och metoder att anrätta dessa. 

 

Efter genomgången kurs skall eleven: 

 

- ha god kunskap om hur näringsämnen påverkar vår kropp 

 

- veta vad de olika vegetariska kosterna innebär och kunna tillaga dessa 

 

- känna till vad functional food innebär 

 

- kunna tillaga nyckelhålsmärkta måltider 

 

- kunna tillaga god, vacker och näringsrik mat 

 

- kunna planera en matsedel enligt tallriksmodellen 

 

- ha kunskap om bakteriers inverkan på vår mat 

 

- ha kunskap om vilka livsmedel som är positiva för vår hälsa 

 

- kunna använda sig av moderna matlagningsmetoder 

 

- kunna baka gott och näringsrikt bröd 

 

- med hjälp av datorns hjälp kunna ta fram rekommendationer som gäller i 

matfrågor 
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Kurs: MAKU1500 

Poäng: 50 p 

 

MATLAGNINGSKUNSKAP / NÄRINGSLÄRA 

 

BETYGSKRITERIER 

 

Godkänd 

 

Eleven skall med stöd av litteratur kunna beskriva hur näringsämnena påverkar 

vår kropp. 

 

Eleven skall känna till våra vanligaste vegetariska koster. 

 

Eleven skall praktiskt kunna laga till en måltid enligt tallriksmodellen 

 

Eleven skall med handledning kunna baka bröd. 

 

Eleven skall med stöd kunna använda sig av datorn när det gäller att ta reda på 

kostinformation. 

 

Väl godkänd 

 

Eleven skall kunna redogöra för vad functional food innebär. 

 

 Eleven skall på egen hand kunna baka bröd samt laga till måltider som är 

näringsrika, goda och vackra. 

 

Eleven skall veta vilka livsmedel som är positiva för vår hälsa 

 

Eleven skall kunna använda sig av modern matlagningsteknik. 

 

Mycket väl godkänd 

 

Eleven skall på eget initiativ planera och tillaga både vegetariska, 

nyckelhålsmärkta och andra nyttiga måltider. 

 

Eleven skall självständigt med hjälp av datorn kunna redogöra för de senaste 

rönen när det gäller matfrågor. 

 

Eleven skall kunna förmedla ett positivt kostbudskap till andra elevgrupper. 
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Bilaga 2 

 

Forskningsfråga 1.  

Hur uppfattar gymnasieelever sina kostvanor, ur ett hälsoperspektiv? 

1. Hur uppfattar du själv dina kostvanor när du betraktar dem ur ett hälsoperspektiv? 

 

- Vilken typ av mat? (halv- och helfabrikat eller från grunden, snabbmat, godis, läsk) 
- Måltidsrytmen? (antal måltider, tidpunkt) 
- Tallriksmodellen? (grönsaker, näringsriktig) 
- Annat? 

Forskningsfråga 2. 

Vilken betydelse har undervisning i kost och hälsa, enligt gymnasieelevers uppfattning, 

för utvecklandet av sunda kostvanor? 

 

2. Har undervisningen i hem- och konsumentkunskap påverkat dina egna kostvanor ur ett 

hälsoperspektiv? Varför/varför inte? 

 

3. Har du fått annan undervisning som påverkat dina kostvanor ur ett hälsoperspektiv? 

Berätta. 

 

4. Vilken betydelse anser du att undervisning, i kost och hälsa, har för utvecklandet av 

hälsosamma kostvanor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


