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SAMMANFATTNING
Bakgrund Det är viktigt att införa goda matvanor i tidig ålder då dessa lägger grunden för
en god hälsa i framtiden. En balanserad och hälsosam kost är dessutom associerad med
bättre inlärningsförmåga hos barn. Tidigare forskning visar att det finns skillnader i energisamt näringsintag hos pojkar och flickor.
Syfte Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i intagen skollunch mellan
pojkar och flickor samt att jämföra dem med Nordiska näringsrekommendationer (NNR)
med fokus på energi- samt näringsinnehåll.
Metod Studien genomfördes via ett samarbete med forskningsprojektet ProMeal.
Datainsamling pågick under fem dagar genom vägd och fotograferad kostregistrering av
skollunch hos 29 barn i årskurs 5. Deltagarnas portioner näringsberäknades med hjälp av
dataprogrammet DietistNet. Data analyserades statistiskt för att upptäcka eventuella
skillnader i energi- och näringsintag mellan pojkar och flickor. En jämförelse genomfördes
mellan deltagarnas energi- samt näringsintag och Nordiska näringsrekommendationers
uppskattade behov och rekommendationer.
Resultat Under femdagarsperioden fanns ingen statistisk signifikant skillnad gällande
energiintag mellan pojkar och flickor (p=0,226). Oberoende av kön var deltagarnas
medianvärde för energiintag lägre i förhållande till NNR:s uppskattade behov för
åldersgruppen. Det förekom ingen statistisk signifikant skillnad mellan pojkar och flickor
gällande intag av gram av respektive energigivare (protein, kolhydrater och fett). Andelen
energi från energigivande näringsämnen var relativt jämn fördelad mellan kön. Vid
jämförelse mellan kön fanns statistisk signifikant skillnad i intag av kostfibrer (p=0,008),
järn (p=0,037) och C-vitamin (p=0,034), då pojkar intog mer av dessa näringsämnen.
Slutsats. Deltagarna hade generellt ett lågt intag av energi- och näringsämnen i förhållande
till NNR:s uppskattade behov och rekommendationer, vilket bör uppmärksammas. Under
studiens femdagarsperiod påvisades ingen statistisk signifikant skillnad av energiintag
mellan pojkar och flickor. Fler studier inom området behövs.

ABSTRACT
Background Establishing good eating habits during childhood are important since these lay the
foundation for the future. Having a balanced and healthy diet is associated with a better learning
ability. Research shows differences in intake of energy and nutrients between boys and girls.
Objective The purpose of this study was to investigate possible differences between boys and
girls referring intake of school lunch and to compare them to Nordic Nutrition
Recommendations (NNR) with a focus on content of energy and nutrients.
Method This study was established through a partnership with ProMeal. Data was collected
during five days through a weighed and photographed food record of school lunch among 29
children in the 5th grade. The participants’ portions of food were calculated concerning contents
of energy and nutrients through the computer program DietistNet. Data was statistically
analyzed in order to detect differences in intake of energy and nutrients between the sexes. A
comparison between the participants’ energy and nutrient intake and the NNR was made.
Results This research showed no statistical significant difference between boys’ and girls’
intake of energy (p=0,226). Regardless of sex the participants’ median intake of energy was
lower than the estimated energy demand for the age group according to NNR. There was no
statistical significant difference between boys and girls concerning the intake of energy from
macronutrients. The share of energy from carbohydrates, protein and fat was relatively even
distributed between the sexes. In comparison boys had a significantly higher intake of dietary
fiber (p=0,008), iron (p=0,037) and vitamin C (p=0,034) than girls.
Conclusion Overall the participants had a noteworthy low intake of energy and micronutrients
in relation to the estimated demands and recommendations of NNR. During five days there was
no statistical significant difference between boys and girls concerning intake of energy. Further
research is needed.
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1. BAKRUND
1.1 Inledning
Matvanor i vuxen ålder grundläggs vanligen under barndomen (1, 2). Kostrelaterade
sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, kan förebyggas genom att
implementera hälsosamma vanor tidigt i livet (2).
En svensk kostundersökning, Riksmaten, genomfördes år 2003 på 4-åringar, barn i
årskurs 2 och årskurs 5 (3). Granskningen påvisade ett bristfälligt intag av kostfibrer, Dvitamin och järn medan intag av tillsatt socker, mättade fettsyror och koksalt var högt i
förhållande till Nordiska näringsrekommendationer (NNR) (3, 4). Att äta kostfibrer kan
gynna en normal tarmfunktion, ett stabilt blodsocker samt ge mättnadskänsla, vilket i
sin tur kan resultera i reducerat småätande (5). Ett adekvat intag av D-vitamin är
essentiellt för fullständig utveckling av skelett och tänder (6). Barn bosatta i norra
Sverige har en otillräcklig D-vitaminstatus trots att de äter i enlighet med NNR, således
bör fokus riktas på näringsämnet (7). Ett mycket lågt intag av järn kan leda till blodbrist,
vilket kan ge symtom som trötthet, andfåddhet och nedsatt immunförsvar eftersom järn
ingår i syretransporten mellan kroppens vävnader (8). Tillskott av järn vid järnbrist
gynnar den kognitiva förmågan (9).
En balanserad kost samt regelbundna måltider är associerat med en bättre
inlärningsförmåga hos barn (10-12). En hälsosam kost kan bidra till en bättre
koncentrationsförmåga (11). Matematiksvårigheter har ett statistiskt signifikant
samband med ett frekvent intag av sötsaker, snacks och snabbmat. Likaså finns ett
statistiskt signifikant samband mellan en kost rik på frukt och en bättre insats i skolan
(10, 11). En kanadensisk studie visade att en väl sammansatt och varierad kost var
betydande för den akademiska prestationen (10). Det föreligger ett känt samband mellan
kognitiv förmåga och frukostintag (11-13). Lunchens relevans för inlärning är oklar
dock bör denna måltid utgöra en tredjedel av dagens totala energi- och näringsbehov
(11, 14). Med detta i åtanke kan en god sammansättning av lunch vara av hög relevans.
Svenska livsmedelsverkets (SLV) riktlinje är att barn i årskurs 5 bör ha ett dagligt intag
av frukt och grönt på 500 gram (15). Riksmaten visade att svenska barn konsumerade
ungefär hälften av det rekommenderade dagsintaget av frukt och grönsaker (3).
Frekvent förtäring av frukt och grönsaker var relaterat till ett lägre intag av söta och feta
livsmedel vilket resulterar i en balanserad kost.
Studier som utfördes i Norden belyste statistiskt signifikanta skillnader i måltidsmönster
mellan pojkar och flickor i 4-års åldern, barn i årskurs 2, barn i årskurs 5 (3) samt barn i
sjunde klass (16). Flickor konsumerade bland annat mer bröd, frukt och grönsaker
medan pojkar åt mer mjölk, yoghurt och fil (3, 16). Undersökningarna som pågick
under 24-48 timmar åskådliggjorde ett högre energiintag hos pojkar än hos flickor. En
finländsk studie konstaterade att en balanserad lunch i skolan ledde till regelbundna
måltider och en hälsosammare kost (17).
1.2 Lagstadgade krav
Sverige har sedan år 1997 ett lagstadgat krav på att kostnadsfri lunch ska serveras i
grundskolan (18). I juli år 2011 tillkom lagstadgade krav på att en näringsriktig lunch
ska serveras i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan samt sameskolan (19).
Skolinspektionen har i uppgift att säkerställa att skolor följer lagens krav, som innebär
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att eleverna erbjuds kostnadsfria måltider samt att en kontinuerlig granskning av kostens
näringsinnehåll ska genomföras (20).
1.3 Rekommendationer och riktlinjer
Enligt NNR:s uppskattade energi- och näringsbehov bör en lunch utgöra 25-35 procent
av det totala dagsbehovet för ett barn (4, 14). Behovet bör säkerställas under fyra
sammanhängande veckor (14). Energifördelningen rekommenderas utgöras av 25-40
energiprocent (E %) fett, 45-60 E % kolhydrater och 10-20 E % protein (4, 14). För
pojkar och flickor i åldrarna 10-12 år är SLV:s referensvärde utifrån NNR för lunchens
totala energiinnehåll 535-750 kilokalorier (kcal), baserat på en genomsnittlig fysisk
aktivitetsnivå motsvarande ett PAL-värde (physical activity level) på 1,73 (14). För
pojkar och flickor i åldrarna 10-12 år är NNR:s rekommendation för kostfibrer 2-3 gram
per megajoule (MJ)/dag, D-vitamin 10 mikrogram (µg) per dag, järn 11 milligram (mg)
per dag, C-vitamin 50 mg/dag och kalcium 900 mg/dag.
Till vår kännedom saknas det forskning från de länder som erbjuder elever gratis
skollunch, till exempel Sverige, både gällande elevers energiintag från skollunchen och
som undersöker eventuella skillnader i intag mellan pojkar och flickor.
2. SYFTE
Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader gällande intag av skollunch
mellan pojkar och flickor med fokus på energi- samt näringsinnehåll.
Syftet var att besvara följande frågeställningar:
 Uppnår deltagarna ett adekvat energi- samt näringsintag i förhållande till NNR:s
uppskattade behov och rekommendationer? Skiljer sig intaget mellan pojkar och
flickor?
 Hur förhåller sig deltagarnas andelar av energiprocent till NNR? Hur ser
förhållandet ut mellan pojkar och flickor?
3. METOD
3.1 Metodval
Val av metod till denna studie utarbetades genom ett samarbete med projektet ProMeal
(Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic
Countries). Huvudsyftet med ProMeal-studien var att undersöka skolmåltidens
betydelse för kostens totala hälsosamhet, lärande och prestation i skolan (21). I Sverige
utfördes ProMeals undersökning i Umeå under våren 2014. För att besvara syftet med
vår undersökning användes metoden vägd kostregistrering med komplement av
fotografier på elevernas självtagna portioner. Med hjälp av en vägd och fotograferad
referensportion användes fotografierna för att uppskatta mängder när viktuppgift
saknades. Viktuppgifter saknades vid ett fåtal tillfällen vilket resulterade i att denna
studie till störst del är baserad på den vägda kostregistreringen. Denna studie var en
tvärsnittsstudie. För att besvara syftet genomfördes en kvantitativ studie.
3.2 Urval
Deltagarna, som gick i årskurs 5, rekryterades via sitt tidigare medverkande i ProMeal
och berörda lärare kontaktades av en forskare från projektet för att bekräfta medverkan i
vår studie. Deltagare som hade godkänt sin medverkan i ProMeals första studie deltog
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även i ProMeals andra studie och vår studie, om vårdnadshavare inte misstyckte. Detta
var ett inklusionskriterie för att delta i denna studie. Alla barn som hade ett sedan
tidigare godkänt samtycke från vårdnadshavare fick delta i studien oavsett matallergier,
specialkost och liknande. Deltagare som var frånvarande från kostregistreringen under
en eller flera dagar hanterades som internt bortfall. Externt bortfall förekom i form av
att en elev hade avslutat sina studier på skolan. För att urvalet skulle svara mot studiens
syfte valdes deltagare av både manligt och kvinnligt kön.
3.3 Tillvägagångssätt
Under fem dagar besöktes en skola i Umeå kommun. För att garantera att
databearbetningen hanterades konfidentiellt fick deltagarna varsin kodad id-bricka och
ett kodat protokoll inför varje kostregistrering. Kostregistrering utfördes genom
fotografering och vägning av deltagarnas individuella val av livsmedel i skollunchen.
Elevernas första tag av mat, eventuella omtag och matrester vägdes, dessutom
fotograferades överbliven mat för att svara mot studiens frågeställningar. Måltidens
kolhydrat- samt proteindel vägdes fristående, detsamma gällde för eventuella tillbehör
som sås och sallad. Med hjälp av fotografier på deltagarnas tagna mat samt vid vägning
av matrester kompletterades deltagarnas protokoll med information om mjölk och bröd
hade tagits. Vid vägning av matrester kunde det till exempel observeras om deltagarna
hade haft mjölk i glaset och i dessa fall adderades referensportionen för mjölk till
protokollet. Livsmedlen registrerades genom förberedda protokoll som hade anpassats
efter skolmatsedeln. Under kostregistreringens fem dagar serverades i följande ordning:
“Fiskpinnar med kokt potatis och gräddfilssås”, “Kycklingpytt med solgul dressing”,
“Ugnspannkaka med sylt”, “Fiskgratäng med chilisås serverad med kokt potatis” samt
“Kryddstark korvgryta serverad med ris”. Genom kontakt med ansvarig
skolmåltidsplanerare erhölls recept och näringsberäkningar för de aktuella luncherna.
Varje dag vägdes och fotograferades en referensportion utifrån skolmåltidsplanerarens
beräkningar. För att kunna beräkna deltagarnas intag av energi och näring separerades
livsmedel bland matrester enligt bästa förmåga. I de fall en vägning missades, till
exempel om ett barn missade registreringen av enskilda livsmedel togs en totalvikt på
portionen subtraherat med tallrikens vikt. Sedan uppskattades de saknade vikterna med
hjälp av fotografier på deltagarnas portioner jämfört med de vägda och fotograferade
referensportionerna.
3.4 Databearbetning och statistisk analys
Informationen om vad deltagarna hade intagit, som framgick genom vägning av
portioner eller i enstaka fall via uppskattade fotografier, fördes in i
näringsberäkningsprogrammet DietistNet som sedan nyttjades till näringsberäkning av
deltagarnas individuella intag. Med hjälp av beräkningar i IBM SPSS Statistics 21
(SPSS) framgick det att majoriteten av studiens data inte var normalfördelad, med
undantag för data över energiprocent. För icke normalfördelad data beräknades median
och kvartiler och vid statistiska beräkningar användes Mann-Whitney U-test. För data
som var normalfördelad räknades medelvärde och standardavvikelser ut och statistiska
beräkningar utfördes med hjälp av Independent sample T-test. Statistiska test
genomfördes för att upptäcka eventuella statistiskt signifikanta skillnader mellan kön
utifrån insamlad data. Independent sample T-test och Mann-Whitney U-test lämpade sig
då två oberoende grupper jämfördes (22).
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Vid jämförelse mellan deltagarnas intag och NNR:s uppskattade behov för hur mycket
energi (535-750 kcal) (14) en lunch bör utgöra för åldersgruppen valdes den lägsta
rekommendationen, 535 kcal, som gränsvärde. Vid jämförelse mellan deltagarnas intag
och NNR:s rekommendationer för hur mycket näringsämnen en lunch bör utgöra (25-35
% av rekommenderat dagligt intag) (14) valdes ett värde i mitten av rekommendationen,
30 %, som gränsvärde. Gränsvärdet valdes för att efterlikna riktlinjer i
hanteringsrapporten ”Bedömning och dokumentation av näringsriktiga
skolluncher”(14). Det uppskattade energibehovet som användes i denna studie var
detsamma för pojkar och flickor. Gällande näringsämnena järn, C-vitamin, D-vitamin
och kalcium skapades två grupper i SPSS som kallades “Under” och “Över” NNR:s
rekommendationer. Gruppen ”Under” innebar att NNR:s rekommendation inte
uppnåddes och gruppen ”Över” innebar att rekommendationen uppnåddes. Intag av
kostfibrer hanterades annorlunda då NNR:s rekommendation är 2-3g kostfibrer per
megajoule (MJ) och dag (14). Detta innebar att ett intag av kostfibrer inom NNR:s
uppskattade energibehov (535-750 kcal) utgjordes av ett spann på 4,47- 9,41g kostfibrer
i en skollunch. Gränsen som sattes för att se om deltagarna uppnådde NNR:s
rekommendation valdes till 4,47g kostfibrer och ett intag under detta kategoriserades
som gruppen ”Under”.
Utifrån NNR:s rekommendation för fördelning av energiprocent och det uppskattade
energibehovet för åldersgruppen skapades tre grupper i SPSS som kallades “Under”,
“Inom” och “Över” för att urskilja hur deltagarna förhöll sig till
rekommendationerna. Då ett flertal deltagare hade ett intag under NNR:s
rekommendationer skapades percentiler (25, 50, 75, 100) av gruppen “Under” för att ta
reda på hur stor andel av rekommendationerna som deltagarna uppfyllde.
I denna studie exkluderades externt bortfall vid alla analyser. Internt bortfall utgjordes
av deltagare som någon dag var frånvarande under tid för kostregistrering. Vid analys
exkluderades de frånvarande dagarna men inkluderades dagarna med närvaro. Detta
medförde att dessa deltagares data hanterades annorlunda när medel- och medianvärde
beräknades, det vill säga istället för att beräkna intag under studiens alla fem dagar
beräknades data för antal närvarande dagar. Signifikansnivån i denna studie sattes till
p<0,05.
3.5 Etiska aspekter
I en tidigare studie, ProMeal, inhämtades informerat samtycke från deltagarnas
vårdnadshavare (Bilaga 1). I samtyckesbrevet framgick det att deltagandet var frivilligt
samt att det fanns möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan utan motivering.
Inför denna studie blev vårdnadshavare informerade om en ny undersökning inom
projektet ProMeal. Detta pålägg meddelades via ett veckobrev, vilket gav möjligheten
att tacka nej till deltagande i denna studie. Om svar uteblev ansågs det som ett
godkännande till medverkan i denna tilläggsstudie. Studien kan ha varit av etisk känslig
karaktär då barn undersöktes och det kan ha uppfattats som känsligt att bli granskad för
sina val och sitt intag av mat. Ätstörningsproblematik kan ha förekommit bland
deltagarna vilket även kan ha bidragit till att denna studie var av etisk känslig karaktär.
Hänsyn togs till etiska aspekter genom att data hanterades konfidentiellt och anonymt
med hjälp av kodade id-brickor och protokoll. Detta var något som framgick i
samtyckesbrevet.
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4. RESULTAT
Totalt tackade 30 barn i årskurs 5 ja till att delta i studien varav en deltagare vid
undersökningens start hade slutat i klassen och därför exkluderades. Av de återstående
29 deltagarna var 17 pojkar och 12 flickor. Antalet dagar som undersöktes var fem. Det
interna bortfallet respektive dag var två deltagare ”Dag 1”, tre deltagare ”Dag 2”, en
deltagare ”Dag 3”, en deltagare ”Dag 4” samt två deltagare ”Dag 5”.

4.1 Energiintag
Under perioden för kostregistrering fanns ingen statistisk signifikant skillnad gällande
energiintag mellan pojkar och flickor (p=0,226). Däremot observerades en skillnad i de
mängder mat som barnen tog för sig i skolmatsalen, då pojkarna till synes sätt tog mer
mat. Uppskattat energibehov för åldersgruppen 10-12 år är 535-750 kcal (4, 14).
Deltagarnas medianvärde för energiintag under kostregistreringen som pågick i fem
dagar var 398 kcal (25:e percentilen 164 kcal och 75:e percentilen 507 kcal) för pojkar,
224 kcal (25:e percentilen 185 kcal och 75:e percentilen 328 kcal) för flickor och
oberoende av kön var gruppens medianvärde 265 kcal (25:e percentilen 176 kcal och
75:e percentilen 429 kcal) (Figur 1). De fem undersökta dagarnas medianvärde för
energiintag hos 27 av deltagarna, varav 15 pojkar och 12 flickor, underskred NNR:s
uppskattade energibehov för lunch (535-750 kcal) (Tabell 1). Två pojkar uppnådde
under fem dagar ett medianvärde som var inom spannet för NNR:s uppskattade
energibehov (535-750 kcal), däremot överskred varken någon pojke eller flicka det
högsta värdet av det uppskattade energibehovet (750 kcal) och det fanns ingen statistisk
signifikant skillnad mellan kön (p=0,498).

kcal= kilokalorier

Figur 1. Medianvärdet för energiintag bland deltagarna (n=29) i årskurs 5 under fem dagars
kostregistrerade luncher. Stapeln ”Totalt” står för hela gruppens medianvärde för energiintag.
Deltagarna bestod av 17 pojkar och 12 flickor. Hösten 2014. Data presenteras som
medianvärde.
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Tabell 1. Antal deltagare (n=29) som underskred eller uppfyllde Nordiska
näringsrekommendationer (NNR) för uppskattat energibehov. Tabellen visar hur stor andel av
uppskattat energibehov som deltagarna intog. Ett medianvärde av deltagarnas intag under
fem dagars kostregistrerade luncher. Elever i årskurs 5. Hösten 2014.

Andel av uppskattat
energibehov
0-25 %
25-50 %
50-75 %
75-100 %
>100 %1

Pojkar (n=17)

Flickor (n=12)

7
2
6
2

1
7
4
-

1

. Ett intag på >100 % innebar att NNR:s uppskattade energibehov för en lunch i åldersgruppen 10-12 år
(535-750 kcal) uppfylldes då >100 % innebar ett intag på >535 kcal.

Då undersökningens fem dagar delades upp var för sig sågs en statistisk signifikant
skillnad i energiintag mellan kön under tre dagar nämligen “Dag 1” (p=0,048), “Dag 4”
(p=0,023) och “Dag 5” (p=0,017). Under dessa dagar var pojkarnas medianvärde för
energiintag högre än flickornas (Tabell 2).
Tabell 2. Medianvärdet för energiintag bland pojkar(n=17) och flickor(n=12) under fem dagars
kostregistrerade luncher i årskurs 5. Hösten 2014. Data presenteras som medianvärde av
kilokalorier (25:e percentilen, 75:e percentilen) för varje enskild dag.

Pojkar
424 (160, 609)

Flickor
265 (123, 302)

p-värde1
0,048

Dag 2: Kycklingpytt
med solgul dressing

285 (109, 440)

238 (66, 302)

0,287

Dag 3:
Ugnspannkaka med
sylt
Dag 4: Fiskgratäng
med chilisås och kokt
potatis
Dag 5: Kryddstark
korvgryta med ris

535 (261, 862)

478 (303, 809)

0,851

136 (89, 222)

89 (29, 127)

0,023

305 (145, 493)

178 (96, 191)

0,017

Dag 1: Fiskpinnar
med kokt potatis och
gräddfilssås

1

. Skillnaden mellan grupperna analyserades med Mann-Whitney U-test

Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad mellan kön och medianvärdet för intaget
gram protein (p=0,170), kolhydrater (p=0,111) och fett (p=0,199) (Tabell 3).
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Tabell 3. Medianvärde för intag av makronutrienter och en jämförelse mellan pojkar (n=17)
och flickor (n=12) i årskurs 5 under fem dagars kostregistrerade luncher. Nordiska
näringsrekommendationer (NNR) presenteras också i tabellen. Hösten 2014. Data presenteras
som medianvärde (25:e percentilen, 75:e percentilen).

Pojkar
Protein (g) 20 (9, 25)
Kolhydrater (g) 40 (21, 52)
Fett (g) 14 (7, 19)

Flickor
12 (9, 17)
25 (23, 37)
9 (6, 13)

p-värde1
0,170
0,111
0,199

NNR
16-32
71-95
18-29

g= gram.
1

. Skillnaden mellan pojkar och flickor analyserades med Mann-Whitney U-test.

4.2 Energiprocent
Under perioden för undersökning fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan kön
gällande procentuell fördelning av intagen energi från kolhydrater (p=0,695), protein
(p=0,571) och fett (p=0,515) (Figur 2).

Fördelning av energigivande näringsämnen
E%
120

Protein E%

Kolhydrat E%

Fett E%

100
80

33 E%

36 E%

45 E%

46 E%

60
40
20
20 E%

20E%
0
Pojkar

Flickor

E% = energiprocent

Figur 2. Fördelning av energigivande näringsämnen hos pojkar(n=17) och flickor(n=12), under
fem dagars kostregistrerade luncher i årskurs 5. Hösten 2014. Data presenteras som
medelvärde av energiprocent.

Energiprocent från protein var den av NNR:s rekommendationer för energiprocent som
flest antal deltagare uppnådde (n=10) och överskred (n=9). Alla deltagare, utom en
pojke, underskred NNR:s rekommendation för energiprocent från fett. Alla deltagande
flickor hade ett intag under NNR:s rekommendation för energiprocent från kolhydrater
medan de deltagande pojkarna var jämt fördelade i grupperna som underskred (n=9),
uppfyllde (n=5) och överskred (n=3) rekommendationen.
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4.3 Näringsintag
4.3.1 Kostfibrer
Under studiens fem dagar fanns en stark statistisk signifikant skillnad i medianvärde för
kostfiberintag mellan studiens deltagande pojkar och flickor (p=0,008) (Tabell 4). De
deltagande pojkarnas medianvärde för intagen mängd kostfiber var nästan dubbelt så
hög som flickornas. Dock var medianvärdet för intaget av kostfibrer för alla deltagare
lägre än NNR:s rekommendation (4,47- 9, 41 g), där flest deltagare (n=15) intog 0-25 %
av riktlinjen (Tabell 5).
Tabell 4. Medianvärdet för intag av utvalda näringsämnen bland pojkar (n=17) och flickor
(n=12) under fem dagars kostregistrerade luncher i årskurs 5. Hösten 2014. Data presenteras
som medianvärde (25:e percentilen; 75:e percentilen).

Pojkar

Flickor

p-värde1

Kostfibrer (g) 1,54 (1,02; 2,33) 0,88 (0,49; 1,08) 0,008
D-vitamin (µg) 0,93 (0,41; 1,72) 1,06 (0,42; 1,73) 1,000
Järn (mg) 1,07 (0,60; 1,34) 0,65 (0,45; 0,83) 0,037
C-vitamin (mg) 8,34 (5,55;

Riktlinjer2
4,47-9,413
3
3,3

5,67 (1,33; 7,86)

0,034

15

157 (84,6; 304)

0,929

270

12,67)

Kalcium (mg) 119 (67,8; 329)
g= gram, µg= mikrogram, mg= milligram.
1

. Skillnaden mellan grupperna analyserades med Mann-Whitney U-test.
. 30 % av Nordiska näringsrekommendationer för rekommenderat dagligt intag.
3
. Utifrån NNR:s uppskattade energibehov (535-750 kcal) blev rekommendationen för intag av kostfibrer
4,47-9,41g i en skollunch. Rekommendationen uppnås vid ett intag på 4,47g kostfibrer
2
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Tabell 5. Antalet deltagare som inte når upp till Nordiska näringsrekommendationers (NNR)
rekommendationer för utvalda näringsämnen samt hur stor andel av rekommendationerna
som deltagarna uppfyllde. Ett medianvärde av deltagarnas intag under fem dagars
kostregistrerade luncher. Elever i årskurs 5. Hösten 2014.
KOSTFIBRER1

D-VITAMIN

JÄRN

C-VITAMIN

KALCIUM

ANDEL AV
REKOMMENDATION

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

0-25%

5

10

7

5

7

9

1

4

4

2

25-50%

6

2

3

3

9

3

7

5

5

4

50-75%

6

-

7

4

1

0

4

3

-

1

75-100%

-

-

-

-

-

-

3

-

1

1

1

. Utifrån NNR:s uppskattade energibehov (535-750 kcal) blev rekommendationen för intag av kostfibrer
4,47-9,41g i en skollunch. Rekommendationen uppnås vid ett intag på 4,47g kostfibrer (4,47g = 100 %).

4.3.2 D-vitamin
Det förekom ingen statistisk signifikant skillnad mellan kön och medianvärde för Dvitaminintag (p=1,000) (Tabell 4). Resultatet visade att under perioden för
undersökningen hade ingen pojke eller flicka under lunchmåltiderna ett medianintag på
mer än tre fjärdedelar av 30 % av NNR:s rekommendation för dagligt intag av Dvitamin för åldersgruppen (3 µg) (Tabell 5).
4.3.3 Järn
Det fanns en statistisk signifikant skillnad i medianvärdet för järnintag mellan pojkar
och flickor (p=0,037) där pojkar hade ett högre medianvärde för intagen mängd järn.
(Tabell 4). Ingen av deltagarna uppnådde 30 % av NNR:s rekommendation för dagligt
intag av järn för åldersgruppen (3,3 mg) under perioden för undersökningen. Flest
deltagare intog 0-25 % (n=16) samt 25-50 % (n=12) av riktlinjen för mängden järn en
lunch bör innehålla (Tabell 5).
4.3.4 C-vitamin
Gällande C-vitamin fanns en statistisk signifikant skillnad mellan kön (p= 0,034) då
pojkar intog mer av näringsämnet under perioden för datainsamlingen (Tabell 4). Alla
flickor och majoriteten av pojkarna (n=15) hade individuellt ett medianvärde för intag
av C-vitamin under 30 % av NNR:s rekommenderade dagliga intag för åldersgruppen
(15 mg). Två pojkar hade ett medianintag över den beräknade riktlinjen (Tabell 5).
4.3.5 Kalcium
Resultatet i denna undersökning kunde inte påvisa någon statistisk signifikant skillnad
mellan kön och medianvärdet för kalciumintag (p=0,929) (Tabell 4). Medianvärdet för
intaget av kalcium var för 18 individuella deltagare lägre än 30 % av NNR:s
rekommenderade dagliga intag för åldersgruppen (270 mg). Det var elva deltagare som
hade ett högre medianintag än den beräknade riktlinjen (Tabell 5).
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5. DISKUSSION
5.1 Metoddiskussion
Antalet dagar för undersökning kan diskuteras, då en längre period för undersökning
hade kunnat medföra ett bredare underlag och på så sätt kunnat ge mer tillförlitliga
resultat i form av stärkt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Matsedelns
utformning påverkade troligen studiens resultat. Deltagarnas preferenser bör tas i
beaktande eftersom dessa kan påverka hur mycket de äter och om de uppnår ett adekvat
intag. En annan utformning av matsedeln hade kunnat visa andra resultat för energi- och
näringsintag. Om undersökningen hade varat längre hade matsedelns utformning
förmodligen inte haft lika stor betydelse då den hade innefattat större variationer och
hade kunnat utjämna eventuella skillnader. I denna studie var även deltagarantalet
relativt lågt, vilket kan ha medfört en ökad risk för att missa eventuella skillnader, ge
låg statistisk styrka och ge osäkra resultat (23). Flickorna var färre än pojkarna i denna
studie, detta kan ha resulterat i mindre representativt resultat för flickorna.
NNR:s rekommendation är att en skollunch bör utgöra 25-35 procent av dagens totala
energi- och näringsbehov för ett barn (4, 14). Eftersom värdet i mitten av detta spann
(30 procent) valdes som mått på om näringsinnehållet i luncherna uppfyllde
rekommendationerna, kan resultatet från denna studie vara missvisande. Om kriteriet
hade varit att uppfylla 25 procent av det dagliga näringsbehovet hade möjligtvis fler
deltagare uppnått rekommendationerna.
Något som stärker validiteten i denna studie var den vägda kostregistreringen, då denna
typ av metod anses ha större potential att vara pålitlig än uppskattning av portioner till
exempel med hjälp av fotografier (24). Metoden vägd kostregistrering är validerad med
hjälp av dubbelmärkt vatten (25). Dubbelmärkt vatten anses vara referensmetodernas
“gold standard” för validering av mätning av energiintag (26). En brittisk studie som
pågick i sju dagar visade att metoden vägd kostregistrering jämfört med dubbelmärkt
vatten riskerade att underrapportera energiintaget hos ungdomar (25). Detta kan
relateras till vår studie då det kan ha förekommit underrapportering av deltagarnas mat
och dryck, i form av missar i tag av mat, omtag, vägning, uppskattning av rester,
ledande frågor samt tekniska fel gällande vågar. Resultatet från den brittiska studien
visade att en kosthistorisk intervju bland 12-åringar rapporterade ett intag på 114 % (±
17 %) av total energy expenditure (TEE) framtagen med hjälp av dubbelmärkt vatten
medan vägd kostregistrering rapporterade ett intag på 89 % (± 12 %) av TEE framtagen
med hjälp av dubbelmärkt vatten. I den brittiska studien vägde deltagarna eller
vårdnadshavare portionerna medan vägningen i vår studie var kontrollerad av forskare,
vilket kan vara en styrka och på så sätt minska risk för felrapportering.
Matsalens utformning, med olika stationer för deltagarna att ta för sig av mat, kan ha
lett till att eventuella omtag missades och resultat från näringsberäkningen kan ha blivit
lägre än det faktiska intagen. Detta hade kunnat undvikas om fler forskare hade närvarat
under kostregistreringen eller om deltagarna hade fått tydligare information gällande
undersökningen och dess tillvägagångsätt. En svaghet med studien var kostregistrering
av mjölk och eventuella omtag av denna eftersom att fokus inte lades på mjölktag då
antalet forskare inte räckte till. Mjölk är ett näringsrikt livsmedel och även en bra
energikälla (27) vilket innebär att en noggrannare kostregistrering eller fler deltagande
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forskare hade kunnat resultera i ett högre beräknat energi- och näringsintag för
deltagarna. Under kostregistreringens fem dagar var en del av maträtterna grytor och
kompotter. Dessa medförde svårigheter att urskilja beståndsdelar i maträtter vilket kan
ha påverkat näringsberäkningen. En portion av en gryta eller kompott kan ha olika
innehåll, till exempel maträtten “Kycklingpytt med solgul sås” där en portion rent
teoretiskt kan ha bestått av enbart potatis, lök eller kyckling. Svårigheten att urskilja
beståndsdelar kan även ha påverkat resultatet vid vägning samt beräkning av rester.
Fotografierna som togs på deltagarnas portioner och rester användes som stöd för
uppskattning av livsmedel i de få fall då vikt saknades. Att uppskatta korrekta mängder
utifrån fotografier tåls att diskuteras då det kan vara svårt (24), då till exempel livsmedel
kan täckas över av andra och blandas och på så sätt spekuleras det i att underskattning
av mängder utifrån fotografier är relativt vanligt förekommande. Underskattning av
livsmedel i denna studie skulle kunna ha bidragit till ett missvisande och lågt
medianintag av energi och näringsämnen.
Kostregistreringen och vår närvaro kan ha påverkat barnens portionsstorlekar och val av
mat. Ledande frågor såsom “Vill du ha broccoli idag?” kan ha påverkat deltagarnas val,
då det kan spekuleras kring att färre deltagare skulle ha valt till exempel broccoli om
frågan inte hade ställts. För att kostregistreringen ska spegla ett verkligt intag måste det
reflekteras över om deltagaren verkligen hade intagit den valda portionen om studien
inte hade ägt rum (24). Om kostregistreringen hade ett inflytande på den valda portionen
var intaget inte sanningsenligt, dock kan intaget vara sanningsenligt för
undersökningens faktiska intag.
De protokoll som användes för att registrera deltagarnas kostintag var förberedda inför
besöken, vilket underlättade kostregistreringen för deltagarna. Genom ett samarbete
med projektet ProMeal närvarade fler forskare i skolmatsalen än vi som skrivit denna
uppsats vilket kan ha minskat antalet missade vägda portioner.
Hantering av livsmedel kan ha inverkan på innehåll av näringsämnen. Ju högre
temperatur för varmhållning, större mängd kokvatten och längre tillagningstid desto
högre andel näringsförluster (28). Att ha i åtanke är att upptag av näringsämnen kan
påverkas av stimulerande, hämmande samt fysiologiska faktorer (29). Deltagarnas
angivna intag av näringsämnen i denna studie bör därför tolkas med försiktighet.
Medianvärde för intagen mängd energi- och näringsämnen varierade dag för dag. Vissa
dagar intog deltagarna en större mängd energi- och näringsämnen, som till exempel
skillnaden mellan ”Dag 3” (Ugnspannkaka, pojkar hade ett medianintag på 535 kcal och
flickor 478 kcal) och ”Dag 4” (Fiskgratäng med chilisås, pojkar hade ett medianintag på
136 kcal och flickor 89 kcal) (Tabell 2). Detta kan ha medfört ett lägre medianvärde för
intag av energi- och näringsämnen hos en deltagare som var frånvarande en dag med
högre medianvärde jämfört med en dag med ett lägre medianvärde.
Reliabiliteten i denna studie kan vara svår att uppskatta då faktorer som hunger och vad
som serverades kan göra det svårt att upprepa studier med liknande resultat. Även
faktorer som intra- och interreliabilitet kan ha påverkat, till exempel kan samma
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forskare ha utfört kostregisteringen olika vid olika tillfällen, detsamma gäller skillnaden
mellan forskares utförande sinsemellan.
Generaliserbarhet kan påverkas av eventuella skillnader mellan den undersökta gruppen
och övriga barn. Generaliserbarhet kan bland annat påverkas av antalet deltagare,
skolans geografiska läge, socioekonomiska faktorer, religion och kultur. Trots detta kan
denna studie vara generaliserbar på andra skolor med liknande förutsättningar.
5.2 Resultatdiskussion
Medianvärdet gällande energiintag från lunch för barnen som deltog i denna studie var
265 kcal (25:e percentilen 176 kcal och 75:e percentilen 429 kcal). Detta tål att jämföras
med NNR:s uppskattade energibehov för barn mellan 10-12 år där en lunch bör bestå av
535-750 kcal (14). Om studiens resultat är representativt för terminens övriga luncher är
det låga energiintaget bland deltagarna oroväckande då ett adekvat energiintag bland
annat har visats vara av relevans för inlärning (10-13).
Denna studie visade ingen statistisk signifikant skillnad i medianvärde för energiintag
under femdagarsperioden mellan pojkar och flickor. Däremot observerades en skillnad i
de mängder mat som barnen tog för sig i skolmatsalen, då pojkarna till synes sätt tog
mer mat. Att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad kan ha berott på att
pojkarna lämnade mer matrester än flickorna, även om pojkarna till synes sätt tog för
sig mer mat. Ytterligare en anledning till att ingen statistisk signifikant skillnad för
energiintag kunde uppvisas mellan kön kan ha varit det relativt låga deltagarantalet
(n=29). I tidigare studier med fler antal deltagare har det påvisats skillnad gällande intag
av energi mellan pojkar och flickor, där pojkar hade ett högre energiintag (3, 16).
Resultat som stärks av en finsk studie där det framkommer att pojkar äter frukost mer
frekvent än flickor (16). I Riksmaten framkommer det att pojkar äter mer protein,
kolhydrater och fett och på så sätt äter mer energi än flickor (3). Riksmaten förklarar
vissa skillnader mellan barnens intag av livsmedel med hjälp av bakgrundsvariabler
såsom föräldrarnas utbildningsgrad och etnicitet. Ovanstående studier spekulerar
sparsamt kring skillnader mellan kön. De faktorer som diskuteras i dessa studier kan
också ha påverkat resultatet i vår studie men då information om föräldrars
utbildningsgrad samt etnicitet inte efterfrågades kan inget eventuellt samband påvisas.
Deltagarnas medelvärde för energiprocent från makronutrienterna var inom NNR:s
rekommendationer men dessa visar hur andelen energi bör fördelas över det totala
energiintaget (4) och därför behöver inte en enskild måltid spegla rekommendationerna.
SLV:s riktlinje är att lunchen bör utgöra en av dagens tre huvudmåltider, dessutom
rekommenderas varje dag innehålla ytterligare måltider i form av mellanmål (30). Detta
kan innebära att en deltagare med lågt energi- och näringsintag till lunch, i förhållande
till NNR:s uppskattade behov och rekommendationer (4, 14) ändå kan uppnå ett adekvat
energi- och näringsintag om hela dagens måltider beräknas. Att ha i åtanke är att skolan
har en skyldighet att uppfylla NNR:s uppskattade behov och rekommendationer för
lunchens genomsnittliga energi- och näringsinnehåll under en period på minst fyra
sammanhängande veckor (14). Då tiden för denna undersökning var begränsad kan
studiens jämförelser med NNR:s uppskattade behov och rekommendationer iakttas med
försiktighet. Det bör understrykas att matsedeln kan vara exemplariskt näringsberäknad
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men att det i slutändan är vad barnen faktiskt äter upp som avgör deras energi- och
näringsintag.

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan kön och intag av gram protein
(p=0,170), kolhydrater (p=0,111) och fett (p=0,199). Pojkarnas medianintag för protein
var 20 gram och flickornas var 12 gram (Tabell 3). Enligt Riksmaten intog pojkar mer
protein än flickor (3). SLV har skapat ett referensvärde utifrån NNR över hur mycket
protein en skollunch bör utgöra som är 16-32 gram för åldersgruppen 10-12 år (14).
Flickorna i vår studie har alltså ett medianintag av protein som inte når upp till
referensvärdet. I vår studie var pojkarnas medianvärde för intag av kolhydrater 40 gram
och flickornas var 25 gram (Tabell 3). Riksmaten visade att pojkar intog mer
kolhydrater än flickor (3) och en spansk studie (31) gjord år 2014 antydde, likt vår
studie, en skillnad mellan kolhydratintag och kön dock utan statistisk signifikant
skillnad. SLV:s referensvärde utifrån NNR över hur mycket kolhydrater en skollunch
bör utgöra är 71-95 gram för åldersgruppen 10-12 år (14). Om det låga medianintaget av
kolhydrater är ihållande under terminens övriga dagar kan detta vara oroväckande då
deltagarna nätt och jämnt uppnådde hälften av SLV:s riktlinje för lunchens
kolhydratinnehåll. Under perioden för denna studie var medianvärdet för fettintag 14
gram för pojkar och 9 gram för flickor (Tabell 3). SLV:s referensvärde utifrån NNR
över hur mycket fett en skollunch bör utgöra är 18-29 gram för åldersgruppen 10-12 år
(14). Det är anmärkningsvärt att fettintaget var lågt bland deltagarna eftersom att fett är
en viktig energigivare (32). Det kan vara viktigt med ett adekvat fettintag i den
studerade åldersgruppen, det vill säga en åldersgrupp nära pubertet, då fett bland annat
behövs för att tillverka hormoner samt hormonliknande ämnen. Denna studies deltagare
hade ett medianintag lägre än SLV:s riktlinjer gällande energigivarna kolhydrater och
fett, detta är något som skulle kunna relateras till det låga intaget av energi. Om
deltagarna hade haft ett adekvat energiintag hade förmodligen intaget av kolhydrat och
fett också varit adekvat.
Kostfibrer var det näringsämne som hade störst statistisk signifikant skillnad (p=0,008) i
intag mellan kön i denna studie, då pojkar intog mer kostfibrer än flickor. Ett högre
intag av kostfibrer bland deltagande pojkar kan ha berott på deras energiintag samt intag
av kolhydrater i jämförelse med flickornas. Skillnaden av intagen mängd kostfibrer kan
också ha berott på deltagarnas eventuella val av grönsaker till måltiderna, då pojkar kan
ha valt mer fiberrika grönsaker än flickor. Val av grönsaker kan även ha påverkat det
faktum att pojkar hade ett statistiskt signifikant högre intag av C-vitamin än flickor
(p=0,034). Pojkar kan ha intagit en större mängd C-vitaminrika grönsaker såsom vitkål,
broccoli och ärter (33) än flickor. Då syftet med denna studie var att studera eventuella
skillnader i intag av energi och näringsämnen mellan pojkar och flickor, låg inte fokus
på skillnader i intag av enskilda livsmedel, till exempel val av grönsaker, vilket gör
ovanstående resonemang till en spekulation.
Det var elva deltagare som överskred 30 % av NNR:s rekommendation för dagligt intag
av näringsämnet kalcium för åldersgruppen. Det kan ha funnits ett samband mellan ett
högre kalciumintag och intag av mjölk. När undersökningen ägde rum kan få deltagare
ha druckit mjölk, något som kan ha inverkan på intaget av kalcium och D-vitamin då
mjölk är rikt på båda dessa näringsämnen (23). För majoriteten av deltagarna var
kalciumintaget lågt och för samtliga deltagare var intaget av D-vitamin lågt i
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förhållande till 30 % av NNR:s rekommenderade dagliga intag för åldersgruppen. Med
detta i åtanke kan drickandet av mjölk uppmuntras i skolan, speciellt för barn i norra
Sverige där risken för D-vitaminbrist är stor (7).

Gällande näringsämnet järn intog pojkar statistiskt signifikant mer än flickor (p=0,037).
Ingen av deltagarna uppnådde dock 30 % av NNR:s rekommenderade dagliga intag av
järn för åldersgruppen. Under perioden för undersökning intog alla utom en deltagare ett
medianvärde lägre än 50 procent av den beräknade riktlinjen för lunch (Tabell 5).
Kostens innehåll av järn kan variera mycket beroende på skolmatsedelns upplägg, vissa
veckor kan innehålla fler rätter rika på detta näringsämne, till exempel blodpudding och
kötträtter (8). Det kan ha förhållit sig så att det serverades mat med ett lågt järninnehåll
under de dagar då denna undersökning pågick.
Rent generellt visade resultatet att pojkar hade en bättre följsamhet till NNR:s
rekommendation än flickor, något som kan ha varit relaterat till pojkarnas medianvärde
för energiintag, speciellt de tre dagar som det fanns statistisk signifikant skillnad mellan
energiintag och kön, då pojkar hade ett högre intag (Tabell 2).
Det observerades att majoriteten av flickor i denna studie tog små portioner mat,
möjligtvis kan denna observation relateras till en form av grupptryck hos flickorna.
Grupptryck kan vara en faktor som påverkar barn i deras val av mat (34). I de tidiga
tonåren är ätstörningar vanligare bland flickor än hos pojkar (35). Med detta i åtanke
bör möjligtvis observationen att flickor generellt intog en låg mängd energi i
förhållande till NNR:s uppskattade energibehov uppmärksammas (4).
Bland pojkar som deltog i studien kan det ha funnits en norm som innebar att det var
populärt att ta stora portioner. Samhället förväntar sig att pojkar äter mer, att de har stor
aptit och att de äter upp den tagna maten medan flickor tillåts att vara kräsna och
förväntas äta mindre (36). Dagens samhälle ställer höga krav på utseende och media
framhäver ideal som gör att ungdomar vill uppnå den perfekta kroppen (37). Det kan
finnas attityder i dagens samhälle som säger att det är fult att vara tjock i kombination
med att äta mycket. För att relatera detta till denna undersökning fanns det deltagare
som ofta ursäktade sig och reflekterade över mängden mat på tallriken.
Mat och måltider utgör en stor del av vardagen, som i många fall förknippas med glädje,
är kulturbärare och som sammanför familj och vänner (38). Matvanor har också stor
betydelse för hälsan. Bra mat i skolan betyder att all mat som serveras smakar gott, är
näringsriktig och motsvarar elevernas behov. I Sverige finns ett övergripande
folkhälsomål som innebär att samhället ska skapa förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen. På så sätt ska skolmåltiden ge alla barn, oavsett
socioekonomisk status, en näringsriktig, god och lagad portion mat.
6. SLUTSATS
Under studiens fem dagar påvisades ingen statistisk signifikant skillnad i medianvärde
av energiintag mellan pojkar och flickor i årskurs 5, däremot hade pojkarna ett högre
intag av kostfibrer, järn och C-vitamin än flickorna. Deltagarna hade generellt ett lågt
intag av energi- och näringsämnen i förhållande till NNR:s uppskattade behov och
18

rekommendationer, detta är något som bör uppmärksammas och eventuellt resultera i
insatser för att öka elevernas intag. Fler studier inom området behövs.

7. YRKESRELEVANS
Studien kan bidra med information om barns inadekvata energi- och näringsintag från
lunch i skolan, vilket kan ge upphov till ett hälsofrämjande arbete inom kostområdet.
Som blivande dietister kan det vara viktigt att arbeta med en förbättring av
måltidssituationen och maten som serveras i skolan så att barnen vill äta mer. Det kan
vara bra att ha i åtanke att det kan förekomma ett inadekvat intag av energi- och
näringsämnen från skollunch och att intaget kan skilja sig mellan pojkar och flickor.
8. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET
BA och MS har tillsammans med ProMeals forskare utfört vägd och fotograferad
kostregistrering. BA och MS har tillsammans utarbetat protokoll, bearbetat och
analyserat data samt författat uppsatsen.
9. TACK
Ett stort tack till alla deltagande barn samt skolmåltidspersonal vid den berörda skolan.
Ytterligare ett tack till ProMeal och för möjligheten att få vara en del av detta projekt.
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