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Sammanfattning 
Det finns många studier som visar att elevers konsumtion av frukt och grönsaker inte 
når de av Svenska Livsmedelsverket rekommenderade 500 gram/ dag. 
Studier visar att inte heller elever i övriga delar av världen kommer upp i denna 
rekommendation trots att den rekommendationen WHO har är 400 gram som många 
länder säger sig använda. Man tror att ett lågt intag av frukt och grönt kan påverka en 
ökad risk för övervikt och fetma.  
Det pågår flera olika projekt i världen , många av dessa projekt har som mål att öka 
konsumtion av frukt och grönt. Skolan har en unik möjlighet att påverka barn och 
ungdomars framtida kostintag.  Sverige har gratis skollunch och många kommuner har 
även gratis frukt till eleverna ofta främst åk 1-5.  
Meningen med denna studie var att ta reda på om barn och ungdomar förändrar sitt 
intag av frukt och grönt under högstadietiden. Samt om de når upp till 
rekommendationerna för frukt och grönsaker. Även när de intog frukt och grönt. Jag 
ville även se om de kände igen några vanliga frukter och grönsaker. Den metod jag 
använt mig av är enkätundersökning.  
Studien genomfördes i 4 klasser åk 6 och åk 9. Samanlagt deltog 79 stycken ungdomar 
i en Västernorrländsk kommun i den studien.  
Undersökningen visade att 78 % inte kom upp till den av livsmedelsverket 
rekommenderade mängd 500g, frukt, bär, grönsaker och rotsaker per dag. Resultatet 
visar även att intaget av frukt och grönsaker inte minskar nämnvärt från årskurs 6 till 
årskurs 9 för både pojkar och flickor. Innan eleverna börjar i årskurs sex har de haft 
pedagogisk personal med sig till bespisningen samt att de fått frukt varje dag på skolan.  
  Nyckelord: Frukt, Grönsaker, ungdomar.  
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Inledning 
I dag finns ett stort intresse för att öka frukt och grönsakskonsumtionen i Sverige och 
stora delar av världen. Massmedia skriver om den allt växande övervikten av barn och 
ungdomar. I spåren av övervikt och fetma följer mycket lidande.  
Ett hälsoproblem är att vi äter för mycket och fel saker. Barn som före fem års ålder är 
knubbiga, behöver inte bli överviktiga i vuxen ålder. Detta gäller inte då två av tre barn 
som är överviktiga i 10 till 13-års åldern, även är i en risk att bli överviktiga som vuxna 
(Livsmedelsverket, 2014 a). Förutsättningar för god hälsa samt betydande för att må 
bra är goda matvanor. Med goda matvanor, menas ett högt intag av frukt, grönsaker, 
fisk, skaldjur och fiberrika livsmedel även en låg konsumtion av näringsfattiga och 
energitäta livsmedel (Barbieri-Enghardt, 2013). 
Man har i Sverige tidigare gjort kostundersökningar både bland barn och vuxna och de 
pekar på bristfällig konsumtion av frukt och grönt (Livsmedelsverket, 2012 ). Vi äter 
bättre i Sverige nu än tidigare. Men framförallt den yngre befolkningen äter för lite 
grönsaker, frukt och fullkorn samt för mycket fet och sockerrik mat, saft och 
läsk.  Ungdomarna får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler förutom folat, 
vitamin D och järn (Livsmedelsverket, 2014 b).  
De kostvanor man lärt sig i 5-6 års ålder finns enligt (Sjödén, 1999) kvar i 
barndomen, när vi blir äldre är det måltidsmönstret som finns kvar. Vart femte barn i 
Sverige är överviktigt eller lider av fetma.  
Fetma och övervikt kostar pengar, man har från Landstingsförbundet gjort 
beräkningen att de direkta sjukvårdskostnaderna fetma, typ- 2 diabetes som kan 
relateras till fetma, högt blodtryck samt akut hjärtinfarkt är ca 3 miljarder kronor 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2002).  
 
Syfte och frågeställningar. 
Syftet är att undersöka, i vilken utsträckning ungdomar i årskurs 6 och årskurs 9 äter 
frukt, bär, grönsaker och rotfrukter. Även om de känner igen vanligt förekommande 
frukter, bär, grönsaker och rotfrukter, samt vid vilka tillfällen de äter detta. 
Frågeställningar: 

1. Hur ser konsumtionen av frukt och grönt ut för elever i årskurs 6 och 9?  
2. Vilka skillnader finns när det gäller ålder och kön? 
3. Vilken kunskap har eleverna om frukt och grönt? 
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Bakgrund  

Frukt, Bär, Grönsaker och Rotfrukter. 
Bakgrunden börjar med en mindre redogörelse. Vad är frukt, bär, grönsaker och 
rotfrukter? Varför är det ur näringssynpunkt och miljöhänsyn viktigt att vi börjar öka 
konsumtionen.  Livsmedelsverkets  definition  av  ”Frukt  och  bär”,  ”grönsaker”  samt  
”rotsaker”  potatis  undantaget  är  livsmedel  som  ingår  i  matcirkelns  två  sektorer.  I  
begreppet ingår även juice, torkad frukt samt rotfrukter och torkade baljväxter 
(Livsmedelsverket, 2013 a ). 
Grönsaker är de växter, respektive växtdelar som även går under beteckningen 
köksväxter och som kan utnyttjas till föda. Grönsakerna innehåller mellan 80 -95% 
vatten. Grönsakerna som vi odlar i Sverige är även de som vi gärna konsumerar här 
(Jonsson, L. Marklinder, I. Nydahl, M & Nylander, A, 2007 a). Grönsaker och 
rotfrukter har ett lågt fett och kolhydratinnehåll men desto mer av mineraler, 
kostfibrer och mineraler.  
Frukt och bär innehåller mellan 75 - 96% vatten. De innehåller stora mängder 
kolhydrater, men dessa är digerbara och ger mycket energi. De innehåller även 
mycket vitamin-C, mineraler och fibrer som ger bulkeffekt och därmed påverkar 
mättnadskänslan. (Jonsson, et al 2007 b).  

Näringsämnen i frukt, bär, grönsaker och rotfrukter. 
Grönsaker, rotfrukter, frukt och bär består till stor del av vatten på grund av detta 
kan man låta en stor mängd ingå i måltiden. De innehåller nästan inget fett, undantag 
avokado som innehåller lite fett men det fett som finns där är fleromättat.  
På grund av den stora vatten mängden och att de nästan inte innehåller något fett blir 
energiinnehållet väldigt lågt (Livsmedelsverket, 2013 b ).  
Vi behöver vitaminer för att kroppen ska fungera, det finns tretton olika vitaminer; A, 
C,D,E och K samt åtta olika B- vitaminer. Förr i tiden orsakade vitaminbortfall 
allvarliga sjukdomar beriberi, skörbjugg och rakitis, numera är de nästan helt 
utrotade på grund av kunskap om hur de uppkommer.  
Mineraler finns även i frukt och grönt, man behöver dem för att tillverka hemoglobin 
tillsammans med vitamin- C som spelar viktig roll i immunförsvaret, kommunikation 
mellan cellerna samt energiproduktionen. Mineralämnen är exempelvis järn, fosfor, 
kalcium och selen (Livsmedelsverket, 2003 a).   
Det finns en mängd andra ämnen som påverkar kroppen på olika sätt. Karotenoider 
och flavonoider brukar kallas för bioaktiva ämnen eller växtkemikalier. Växterna har 
dessa  ämnen  som  ett  försvar  mot  olika  ”yttre  fiender”  och  dessa  ämnen  har  visat  sig  
ha positiva hälsoeffekter(Nijveldt,et.al 2001).  
Den forskning inom området som bedrivits har visat att en del av ämnena stimulerar 
kroppens avgiftningssystem. Detta kan stärka skyddet mot en del cancerformer. 
(Broholmer, M. Karlsson, P. Leiding, T.2001)lyfter fram att frukt och grönsaker bland 
annat bidrar till en balanserad och hälsofrämjande kost, främjar framförallt 
järnabsorptionen genom ett ökat intag av vitamin C.  
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Kolhydrater, fett och protein är olika energigivande ämnen. Det som kan ställa till det 
för en del individer, är att livsmedlen även innehåller ämnen som kan ha en 
farmakologisk eller toxisk effekt (Livsmedelsverket, 2014 c ). Människan har under 
en väldigt lång tid lärt sig vad som är giftigt, och vad som går att äta. Även fast man 
vet, vad som ska vara säkert att äta, händer det att reaktioner mot viss mat utvecklas. 
Mat som de flesta kan äta har man utvecklat en reaktion emot, detta kallas 
matöverkänslighet. Är man matöverkänslig kan det vara en allergi eller icke allergi. 
En allergi kommer oftast från mag-tarmkanalen, luftvägarna eller hud. Även från 
klåda i munnen, svullnad i läppar och svalg samt rinnande näsa och snuva. Har man 
en allergi mot mat kan det leda till en anafylatisk chock eller allergisk chock. Detta 
kan ge livshotande men som i allra värsta fall kan leda till en för tidig död. De flesta 
barn som har en allergi har ärvt den från antingen den ena föräldern eller bägge. Ofta 
växer allergin bort, mjölkproteinallergi samt allergi mot ägg växer ofta bort. Tyvärr 
brukar det vara kronisk allergi om man är känslig mot nötter, jordnötter och fisk. 
Matöverkänslighet är jobbigt men utlöser oftast inga allergichocker. Är man 
överkänslig mot frukt, bär och grönsaker får man oftast klåda i och runt munnen. 
Personer som lider av pollenallergi lider många gånger även av besvär med råa 
äpplen, körsbär och nektariner, man är korsallergiker dessa besvär får man oftast ha 
med sig livet ut (Livsmedelsverket, 2014 d ) 

Den miljöpåverkan som den animaliska maten står för är stor. Den påverkar många 
områden där det är ett kritiskt läge för klimatet, den biologiska mångfalden i världen 
och den övergödning som pågår (Livsmedelsverket, 2013 c).  
Skulle vi byta ut en eller flera köttportioner i veckan till vegetabilier skulle det ha stor 
positiv påverkan på klimatet (Livsmedelsverket, 2013 d ).   
 

Maten hemma 
Barn och ungdomar äter det man är vana att äta hemma. Är man van vid att det finns 
frukt och grönt tillgängligt äter man det av vana (Patrik, H. & Nicklas, TA., 2005). 
Föräldrarna har ett stort ansvar, de måste se till att frukt och grönt alltid finns 
tillgängligt och att det blir en naturlig del av maten (MacFarlane, A., Crawford, D & 
Worsley, 2010). 

I Riksmaten (Barbieri, Pearson, & Becker, 2007) där barn och ungdomar deltog 
konstaterades att frukt och grönsaksintaget var för lågt redan i de lägre åldrarna, de 
yngsta var 4 år. Man har sett att barn från socioekonomiskt bra förhållanden, där de 
vuxna besitter kunskap om frukt och grönsaker, många gånger äter mer frukt och 
grönt (De Bourdeaudhuij, et.al 2008 a). De barn som hade fått delta i föräldrarnas 
planering av veckans mat och inköp och på så vis själva fått välja vad de ville ha hade 
en ökad tillgänglighet till frukt och grönt (De Bourdeaudhuij, et. al 2008 b). De 
föräldrar som inte planerade måltiderna åt ofta oplanerade måltider. Där det blev en 
lägre konsumtion av frukt och grönt (Boutelle, et.al 2003).  

Tycker inte om. 
Kostvanor och smakpreferenser grundläggs i låg ålder redan innan två års ålder (Ask, 
2010 a). Redan när barnet endast är några månader gammalt försöker det stoppa allt 
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i  munnen  som  deras  små  händer  får  tag  på.  Denna  ”prova  på”  fas  försvinner  sakta 
och har avklingat vid omkring 2 års ålder. Det som sedan händer är att barnen 
utvecklar en rädsla för viss mat neofobi de blir väldigt misstänksamma mot ny mat. I 
tonåren brukar det komma en ny prova på fas så det är viktigt att redan i låg ålder 
presentera frukt och grönt.  

 I Frankrike har en rörelse startat där man tidigt försöker lära barn att identifiera 
matvaror och kryddor den kallas Sapere metoden. I Sverige tog Carl Jan Granqvist 
1994 initiativet att träffa Jacques Puisais som är en av skaparna till Sapere. Detta 
möte ledde till att det franska materialet översattes. I och med att det blev översatt 
kunde det börja användas på ett lättare sätt. Livsmedelsverket har fortsatt 
bearbetningen av detta material i syfte att lägga grunden för bestående goda 
matvanor (Livsmedelsverket, 2013 e ).  

Skolans ansvar 
I (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, står det 
skolan,  ska  ansvara  för  att  varje  elev  efter  genomgången  grundskola  ”har fått 
kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 
samhället”  (Skolverket,  2011,  s.  14).  Denna  text  står  att  läsa  i  övergripande  mål  och  
riktlinjer, detta är ett av målen som ska ange inriktningen på skolans arbete. Detta 
mål är inte något som hör till ett speciellt ämne utan ska genomsyra skolans arbete. 
Skolans roll för våra barn och ungdomar är viktig. Inte bara för den utbildning de ska 
tillgodogöra sig där utan även en viktig arena för folkhälsoarbetet. 
 I studien Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar 
(Rassmusen F, Eriksson M, Bokedal C & Schäfer-Elinder L. 2004) kan man läsa om att 
ungdomar som växer upp med ensamstående mödrar som har lägre utbildningsnivå 
äter mindre frukt och grönt. Men som framförallt har de en sämre måltidsordning. 
Man noterade även i denna studie att BMI var högre hos de ungdomar som växte upp 
med lågutbildade mödrar.  
Man har i en senare studie (Nilsson T K, et.al 2011)kommit fram till att ett högt intag 
av folat har betydelse för högre betyg.  
- Det här betyder att maten och måltidskulturen i skolan kan spela en lika viktig roll för 
resultatet som de olika organisations- och driftsformer som skoldebatten oftast fokuserar 
på, säger Torbjörn Nilsson i ett pressmeddelande. (Nilsson T K, et.al 2011, s. 7) 
 
Skolan är en viktig plats för våra barn och unga, Livsmedelsverket fick på uppdrag av 
regeringen fram nya råd om bra mat i skolan (Livsmedelsverket, 2013 f ). 
Livsmedelsverkets undersökning 2003 (Livsmedelsverket, 2007 a) om barns 
matvanor, visar att barn äter för mycket mättat fett, socker och salt. Dessa livsmedel 
finns i godis, glass, läsk och bakverk.  
Man kunde inte se var och när barnen äter detta men man kunde se att barnen i 
allmänhet åt för lite frukt, grönsaker och fisk (Livsmedelsverket, 2007 b ). 
Världshälsoorganisationen WHO kom med rekommendationen att man skulle äta 
minst 400 gram per dag och person, för att nå en bättre folkhälsa (Världs Hälso 
Organisationen, 1990).  
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Det fanns en förhoppning, att fetma och övervikt skulle minska hos den vuxna 
befolkningen. I och med att utrymmet, för energitäta livsmedel minskar, på 
bekostnad av grönsaker, rotsaker, frukt och bär som inte är energitäta.  
 
I The CDC Guide to Strategies Increase the Consumption of Fruits and Vegetables 
står det  om  projektet  ”5  A Day”  som  utfördes  1991,  av  bland  annat  USA:s  Nationella  
Cancerinstitut (NCI). Där kom det fram att endast 8 % tyckte att man behövde äta 
500 g frukt och grönt. I denna undersökning deltog 462 personer mellan 20-70 år. 
Att man lanserade detta projekt, som sedan vuxit utanför landets gränser berodde på, 
att man genom epidemiologiska studier kunnat se att regelbunden konsumtion av 
frukt och grönt ger en lägre risk för vissa cancertyper (Paolini M, Sapone A, Canistro D, 
Antoinetta A M, Chieco P, 2003), hjärtsjukdomar (KJ Joshipura, et.al 2001) och fetma 
(Pesa, Jacqueline A. Turner, Lori W.2001). 
 
1999 kom Livsmedelsverket med kostrådet att vuxna bör äta minst 500 g frukt och 
grönsaker per dag. För barn under fyra år rekommenderas att frukt och grönt ska 
finnas med i varje måltid och att mängden ska öka. Omkring fyra årsålder bör den 
vara uppe i 400g. Man räknar varje konsumtionstillfälle som 100 gram.  
De  råd  som  fanns  i  Sverige  före  1999  lydde  ”Man bör vid varje måltid äta flera 
grönsaker, rotfrukter, frukter och/eller  bär” (Eneroth, 2012 s 6 a) det man kunde 
konstatera, var att rådet inte användes i någon större omfattning  
Barn och ungdomar över tio år har samma rekommendation som vuxna (Eneroth, 
2012 b). Den expertgrupp som tog fram råden, sammanfattade sex punkter för att 
konsumtionen av frukt och grönt skulle öka: 

x Bidrar till en balanserad och hälsofrämjande kost 
x Främjar järnabsorptionen genom ökat intag av vitamin C 
x Bidrar till ett ökat intag av folat 
x Bidrar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
x Bidrar till att minska risken för vissa cancerformer 
x Bidrar till att hålla vikten 

Expertgruppen menar att man helst ska äta fem portioner grönsaker och frukt om 
dagen och gärna till måltider (Eneroth, 2012s 6 c). Av dessa rekommenderar man att 
man fördelar dessa så att man äter tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.  

Skollunch 
I en undersökning gjord av forskare vid Örebro universitet och Karolinska institutet 
den EU-finansierade studien, Pro Greens (Yngve, et.al 2014 a)kom man fram till att 
endast en fjärdedel av svenska barn äter tillräckligt med frukt och grönsaker.  

I den europeiska studien, utmärker sig dock de svenska barnen genom att vara de 
som äter mest grönsaker. Man tror att det beror på våra skolluncher. Tyvärr har man 
sett att eleverna endast äter ett medel på ca 141 gram och det räcker inte, siffran 
borde vara 200-250 gram för att vara bra (Yngve, et. al 2014 b).  

I många kommuner äter pedagogerna lunch med sina elever men det krävs arbete av 
skolledaren för att det ska fungera. (Livsmedelsverket, 2014 e) har satt ihop en lista 
med praktiska exempel på hur man kan tänka:  
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1. Schemaläggning 

2. Måltidsmiljö 

3. Pedagogiska måltider 

4. Samverkan och kommunikation 

5. Ställa krav och följa upp 

Våra matvanor grundläggs tidigt och det är självklart att föräldrarna har ett stort 
inflytande på sina barns kosthållning. Man ska samtidigt komma ihåg att många barn 
börjar förskolan i tidig ålder. På grund av detta måste förskolan komplettera 
föräldrarnas ansvar att ge barnen mat och goda matvanor (Lundgren, 2004). 
Matkedjan ICA har tillsammans med Cancerfonden utvecklat ett skolmaterial som 
yngre elever ska få testa (ICA)Agneta Yngve säger att de ska se framöver om det gett 
resultat.  
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Metod 
Jag har använt mig av enkäter, som är en enkel metod att använda men det finns en 
risk för stort bortfall. (Bilaga A) 
I och med att jag deltog i klassrummet när undersökningen gjordes var risken mindre 
för bortfall. Jag delade fysiskt ut dem och fanns tillgänglig för att kunna svara på 
frågor eller problem.  
Jag valde enkäter före intervjuer med eleverna på grund av att intervjuer tar tid och 
att jag inte ville avbryta lektioner för länge. Nu kunde eleverna göra 
enkätundersökningen under den mentorstid de har på morgonen. Samtidigt nådde 
jag ut till många respondenter och fick i och med detta ett bredare underlag.  
Enligt (Johansson, 1998 a)finns en risk för enkättrötthet bland skolpersonal och 
elever i och med detta kände jag att det var bra att ingen lektions tid användes samt 
att klassens mentor endast var i salen och inte behövde göra något extra arbete.  

Urval av respondenter 
Jag valde skola på grund av tillgänglighet och kontakter. För att kunna jämföra om 
det blir någon förändring av konsumtionen frukt och grönt under högstadietiden 
valdes elever i årskurs 6 och årskurs 9. Eleverna kommer till högstadiet när de ska 
starta årskurs 6. De har under sina tidigare skolår, alltid fått frukt en gång om dagen i 
den kommun jag hämtat respondenter från. De har även haft personal som följt med 
till matbespisningen. När eleverna startar högstadiet försvinner detta. På skolan som 
jag valde är det 2 parallellt så på grund av detta blev det endast 4 klasser. 
Undersökningen gjordes på en skola i en inlandskommun i Västernorrland. 

Klasserna är relativt lika vad gäller antal personer ett överskott av pojkar finns. I 
årskurs 6 besvarades frågeformuläret av 48 stycken elever 30 pojkar och 18 flickor. I 
åk 9 svarade 31 stycken, 11 pojkar och 20 flickor. 

I de klasser som är undersökta finns 79 stycken elever totalt. Av dessa deltog alla. 
Samtliga enkäter blev adekvat ifyllda. Detta resulterade i att det inte blev något 
bortfall. Av de individer som genomförde enkäten var det 38 flickor och 41 pojkar.  

 

Enkäter 
För att så många som möjligt skulle svara på enkäten talade jag om för eleverna vad 
den skulle vara till för samt att det var frivilligt, men för min studie var det viktigt att 
så många som möjligt besvarade den. Jag poängterade även att de var helt anonyma. 
Denna information att det var viktigt att de besvarade den samt att de var helt 
anonyma är viktigt att delge (Ejlertsson, 2005). Enkäten inleds med neutrala frågor, 
som kön, ålder enligt (Patel, 2003), dessa uppgifter var viktiga för mig då jag ville se 
skillnader i konsumtion efter ålder.   

Enkäten startade med två allmänna frågor om ålder och klass sedan följde 6 stycken 
frågor som handlade om när och vilken frukt-grönsak eleverna föredrog. Dessa 
bakgrundsvariablar var viktiga i och med att jag ville se skillnader i åldrar samt när 
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och vilka frukter eller grönsaker de föredrog (Bilaga A). Då vi har elever med 
invandrarbakgrund valde jag korta frågor med endast få öppna svarsalternativ.  

Ett avsnitt i enkäten innehåller bilder, de elever som inte har svenska som modersmål 
kan lättare kan känna igen frukt eller grönsaker på bild än genom text. Jag vet även 
att vi har elever i årskurs 6 som har det lite svårt med läsningen så det underlättade 
även för dem.  

Databearbetning 
Svaren från enkäterna matades in i statistik programmet Microsoft Excel. I och med 
att enkäterna gjordes under en dag kunde de sammanställas först för hand för att 
sedan föras in i Excel programmet. I och med att enkäten var ganska enkel med få 
öppna frågor var den ganska enkelarbetad. Det var inga svårigheter med att göra 
diagram av de flesta frågor och svar förutom delen där de skulle visa på 
igenkännande där blev det enklast och överskådligt med en tabell. Genom att 
avrundning gjorts när svaren räknades om i procent kan avrundningsfel förekomma.  

Etik 
I (Vetenskapsrådet, 2002) konkretiseras de fyra principer som ska skydda individen 
dessa är: informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt 
samtyckeskravet.  

Informationskravet; Ett missivbrev och en enkät lämnades till berörd rektor, på 
grund av att respondenterna var minderåriga. I och med att enkäterna inte innehöll 
frågor av privat eller etiskt känslig natur kunde samtycke inhämtas från rektor om 
undersökningen kunde göras under skoltid (Bilaga B.).  

Eleverna blev sedan informerade om varför och till vad undersökningen skulle 
användas. De fick även veta att det var helt frivilligt att delta.  De fick även 
erbjudande att läsa uppsatsen. Jag pratade även med mentorerna och talade om för 
dem varför jag skulle komma samt hur mycket tid jag skulle behöva. Ska man göra en 
undersökning är det viktigt att ha avtalat tid samt meddelat ungefär hur länge den 
beräknas pågå (Johansson, 1998 b). 

Nyttjande kravet är även det anser jag uppfyllt i och med att de svar som kom in 
endast använts i undersökningens intention och syfte.   

Konfidentialitetskravet anser jag varit uppfyllt i och med att inga personliga uppgifter 
om respondenterna har samlats in, samt att de även har förvarats säkert och kommer 
att brännas upp när enkäterna är analyserade och klara.  
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet av mina forskningsfrågor. Bär och rotsaker är även de 
en del av frukt och grönt, men jag använder enbart frukt och grönt i texten.  

Hur ser konsumtionen av frukt och grönt ut för elever i årskurs 6 och 9? 
Eleverna i årskurs 6 och 9 på den skola jag undersökt har bra konsumtion av frukt 
och grönt. Visserligen, når endast 22 % av eleverna den av livsmedelsverket 
rekommenderade mängden på 500g p/dag (se bilaga C fig 1), men glädjande är att 
många av eleverna äter frukt och grönt varje dag.  300g/dag är det många som äter, 
38 % i årskurs 6 och 29 % i årskurs 9 (se bilaga C fig 2). Om man ser till detta så är 
eleverna väldigt nära den rekommendation som (Word Health Organization, 2003) 
har på 400g p/dag.  Eleverna tar gärna frukt till mellanmål, över 80 % av eleverna 
(fig 1). Det man kan se är att eleverna i årskurs 6-9 konsumerar frukt och bär ungefär 
lika (fig 1).  

Fig 1. Resultat  efter  frågan  ”Vid  vilka  tillfällen  äter  du  frukt  eller  bär?” 

När eleverna får välja frukt, bär, grönsaker eller rotfrukter är det några som helst 
väljs. I årskurs 6 är det ett mer spritt val, med få favoriter. Jordgubbar är klar favorit i 
årskurs 6, när flickorna väljer. Pojkarna årskurs 6, är mer spridda vad gäller sina val 
och ingen riktig favorit finns. I årskurs 9 är det flickorna som är mer spridda med 
hallon som en svag favorit. Pojkarna däremot har en klar favorit, äpple (fig 2).  
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Fig  2.  Resultat  efter  frågorna  ”Vilken  är  din  favoritfrukt  eller  bär?”  Samt  ”Vilka  frukter  och  bär  
äter  du  helst?” 

När eleverna väljer grönsaker eller rotfrukter står två val klart ut bland både pojkar 
och flickor. Morötter och gurka är klara favoriter hos flickor och pojkar i bägge 
åldersgrupperna.  

 

Fig  3.  Resultat  efter  frågorna  ”Vilken  är  din  favoritgrönsak eller rotsak?”  Samt  ”Vilka  grönsaker 
eller rotsaker äter  du  helst?” 

Den mesta konsumtionen av grönsaker sker till lunch eller middag (fig 4). En synbar 
skillnad av när grönsaker konsumeras ser man på middagsstapeln. 81 % av årskurs 6 
elever säger att de äter grönsaker då. I årskurs 9 är siffran 61 %. Elever som aldrig 
äter grönsaker finns, det är flest pojkar, 4 st i årskurs 6, i årskurs 9 är det 2 elever 1 
pojke och 1 flicka (bilaga C fig 4).  På  frågan  ”Om  du  inte  svarat  någon  grönsak,  vad  
beror  det  på?”  svarade  fem stycken att de inte tyckte om, och den sjätte eleven, en 
flicka svarade allergi (fig 4). Flickorna i årskurs 6 är de som genomgående 
konsumerar mest grönt (bilaga C fig 4).    
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Fig 4 svar  på  frågan  ”Vid  vilka  tillfällen  äter  du  grönsaker?” 

 

Vilka skillnader finns när det gäller ålder och kön? 
Det går att se små skillnader i konsumtionen mellan åldrarna. Det man framförallt 
ser är att flickorna i årskurs 6 är de större konsumenterna både vad gäller frukt och 
grönt (fig 3). En skillnad finns, så många som 45 % av pojkarna i årskurs 9 äter ca 
300g frukt och bär. Den grupp som är närmast denna siffra, är flickorna i årskurs 6. 
56 % av flickorna i årskurs 6 äter 300g/dag (fig3). Ser man ur åldersperspektivet är 
det årskurs 6 pojkar/flickor som konsumerar den större mängden frukt och grönt (fig 
5). Ser man däremot enbart på kön försvinner det mesta av skillnaderna i 
konsumtion (bil C fig 5).   
   

 
Fig 5 Eleverna har svarat på frågorna om vid vilka tillfällen de äter frukt/grönt. Vid 
sammanräkning och med hänsyn till vilket kön kom följande resultat fram. 

Vilken kunskap har eleverna om frukt och grönt? 
Eleverna hade inga problem med att känna igen de frukter, bär, som fanns med. Av 
grönsakerna var det broccoli som alla klarade av att identifiera. Palsternacka var 
svårt för många. Det var ingen speciell skillnad mellan könen eller åldrarna. Trots att 
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eleverna inte kände igen palsternacka har de skrivit att de tycker om den, 
förklaringen ligger i att de trott att det varit morot (tabell 1).  

 

Tabell 1. Igenkännande av några vanligt förekommande frukter, grönsaker och rotsaker.  

Vad är detta Rätt svar Fel svar
Antal Antal Ja Nej

Anannas 100% 0% 85% 15%
Banan 100% 0% 84% 13%
Broccoli 100% 0% 70% 30%
Kiwi 100% 0% 68% 32%
Palsternacka 1% 99% 97% 3%
Päron 100% 0% 81% 19%
Sparris 90% 10% 16% 78%
Äpple 100% 0% 81% 19%

Pojkar Och Flickor Åk 6 Och 9
Tycker om detta
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Resultatdiskussion. 

Hur ser konsumtionen av frukt och grönt ut för elever i årskurs 6 och 9? 
I bakgrunden, beskrivs hur viktigt det är, med frukt och grönt för hälsan. Dels i ett 
längre perspektiv, när det gäller till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Även i unga år 
med tanke på näringsintag, hälsa och utveckling  
Resultatet visar att intaget av frukt och grönt är lågt, om man ser till den 
rekommendation som Livsmedelsverket har på 500g/dag. 78 % av eleverna på den 
undersökta skolan når inte den rekommenderade mängden.  Det man skulle kunna 
fundera på är om livsmedelsverkets rekommendation är väl hög. (Word Health 
Organization, 2003) har som rekommendation 400g/dag, skulle det vara denna 
rekommendation, är många av eleverna på skolan nära detta. Ser man till resultatet 
äter många av eleverna frukt och grönt varje dag.   
Det kan finnas många olika orsaker till varför resultatet visar som det gör. I Riksmaten 
barn 2003 (Livsmedelsverket 2003 b), framkom att konsumtionen av mättat fett, 
socker och salt var för högt. När det gäller massmedia och reklam, så är utbudet större 
och mer påkostat i reklam och marknadsföring för söta och feta produkter. 
Hälsosamma varor som till exempel frukt och grönsaker, är inte lika påkostat i reklam 
och marknadsföring. Vi vänjer oss vid sött i och med det dolda sockret som finns i 
många produkter.  
I resultatet framgår att många av ungdomarna äter grönsaker och rotfrukter till 
middag och även till lunch. I den EU- finansierade studien Pro Greens (Yngve, et.al 
2014 c) tror man, att vår avgiftsfria skollunch, är en orsak till att grönsaker/rotsaker äts 
på lunchen.  

 Vilka skillnader finns när det gäller ålder och kön? 
 
Flickorna äter mer grönsaker till lunch och pojkarna äter till middag. Mycket av det 
som nu skrivs i massmedia, går i mångt och mycket ut på att träna och äta sunt. 
Samtidigt vill reklamen att vi ska köpa och äta mer söta livsmedel. 
Ser man rent åldersmässigt äter eleverna i årskurs 6 mer frukt och grönt. De når inte 
500 g/dag men 44 % äter cirka 300g. I årskurs 9 är det 23 % av eleverna som äter 
300g/dag. Varför är det så? Kan det vara så att eleverna i de lägre årskurserna 1-5 är 
mer styrda hemma, avseende vad de ska äta. I skolan sitter personal ofta med vid 
lunchen och  har  en  mer  ”fostrande”  roll  än  i  de  högre  årskurserna.  Eller  är  det  så  att  i  
årskurs 9 så är eleverna mer självständiga som individer. Detta skulle kunna innebära 
att de är mer öppna för påtryckningar från kompisar, samhället och massmedia än i de 
lägre årskurserna. På högstadiet finns möjlighet att välja bort skolans lunch genom att 
välja andra lunch alternativ till exempel skolans cafeteria eller genom besök i 
närliggande gatukök.  
En annan orsak till att eleverna i årskurs 6 inte äter mer grönsaker till lunchen, kan 
bero på att grönsaksbordet är avskilt från varmrätten (på den skola jag undersökt). 
Eleverna i årskurs 6 kanske känner sig oroliga (det kan vara tufft att vara 6:a omkring 
stora 9:or), och på grund av detta går de helst och sätter sig vid matbordet, istället för 
att gå till salladsbordet.   
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Om eleverna tar grönsaker och rotfrukter så är det oftast i mindre smakportioner än 
rekommenderad mängd och det ser man även i Pro Greens studien (Yngve, et.al 2014 
d) att eleverna äter cirka 141 gram till skollunchen och siffran skulle behövt vara 200-
250 gram.  

Resultatet visar att intaget av frukt och grönsaker minskar lite. Det är en högre 
procent av eleverna i årskurs 9 som når 500 g/dag men eleverna i årskurs 6 är fler 
som äter 300 g/dag. 

 I (Ask, 2010 b) står det om elever i tonåren, kommer in i en fas av att inte tycka om 
grönsaker  och  frukt.  Här  hade  exempelvis  ”Sapere  utbildning”  (Livsmedelsverket 
2013 g) där de får testa sina smakpreferenser och upptäcka att grönsaker och frukt 
faktiskt inte är farligt. Kanske många skulle komma över olustkänslan av frukt och 
grönt. 

Vid de tillfällen barn och ungdomar äter frukt och grönsaker så ser jag ingen större 
skillnad mellan kön eller ålder i valet av frukt eller grönsaker.  

För att ytterligare öka på stödet till våra ungdomar att äta frukt och grönt skulle ett 
tätare samarbete med matbespisningen ökas. Matråd, visningstallrik, placera 
grönsakerna framför varmrätten samt att schemalägga måltiderna är något som 
enkelt skulle kunna göras, men det är rektor som måste besluta om detta och se till 
att det görs. Det är en kostnadsfråga men jag tror att den kostnaden för elevernas 
skull är bra att ta. På låg och mellanstadiet är ofta lunchen schemalagd, men 
högstadiet har det inte. 

Vilken kunskap har eleverna om frukt och grönt? 
Eleverna har riktigt bra kunskap om frukt och grönt. De svarar nästan 100 % rätt i 
enkäten. De missar stort på palsternacka, några få visste inte vad sparris var. 
Eleverna tycker om grönsaker det ser man på resultatet i tabell 1. Den grönsak som de 
verkade ha det svårt för är sparris, palsternacka svarade 97 % att de tyckte om, 
eleverna trodde att det var morot (se tabell 1).   

Metoddiskussion 
I starten av undersökningen, kontaktade jag berörd skolas rektor med ett missivbrev 
(bilaga B). Jag fick snabbt positivt svar. Kontakt togs med mentorerna till de 4 
klasser, som jag hade för avsikt att genomföra enkäten i. Vi kom överrens om datum 
och tid. Vi valde att lägga enkät undersökningen under en mentors träff. I och med 
att vi använde sådan tid togs ingen undervisningstid. För att undvika missförstånd 
när enkäten skulle fyllas i deltog jag. I och med att jag deltog när eleverna fyllde i 
enkäten, finns det en risk att eleverna såg det som ett prov. I och med att eleverna 
visste vilket yrke jag har försökte de kanske vara duktiga. Kanske markerade de i fler 
tillfällen när de konsumerade frukt och grönt än de skulle. Eleverna hade inga 
problem med att fylla i enkäten. När jag gick igenom svaren upptäckte jag att de hade 
haft svårighet med att känna igen palsternacka. Hade även morot varit med som 
rotsak skulle detta ha kunnat undvikas. Två kontrollfrågor fanns med så det gick att 
kontrollera att de förstått frågan. Jag tror att det var bra att igenkänningsdelen var i 
färg i och med att de annars kanske skulle ha haft svårt att känna igen frukterna och 
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grönsakerna. På det stora hela fungerade enkäten bra.  Det finns även en annan 
aspekt som kan ha färgat undersökningen. I min utbildning till lärare i hem- och 
konsumentkunskap fick jag lära mig att det är livsmedelsverkets råd som ska följas. 
Genom  detta  kan  ”mina  glasögon”  vara  färgade,  om  det  är  en  fördel  eller  nackdel  vet  
jag inte.  

Vidare forskning 
Jag tror att det skulle vara av intresse att undersöka hur våra barn och ungdomar blir 
påverkade av den reklam som är riktad till onyttig mat.  Att undersöka om 
konsumtion av vegetabilier blivit sämre under senare år på grund av den ökade godis 
och läskkonsumtionen. Att titta på om mängden av frukt och grönsakskonsumtion 
har någon koppling till olika socialgrupper.   

 
Slutord 
En fundering kan vara att det, i lärarutbildningar av olika slag, bör ingå utbildning 
om kostens betydelse. Även bespisningspersonal bör få mer utbildning. Denna 
personal är i högsta grad närvarande när frukt och grönt konsumeras.  

En ökning från 300g till 500g tror jag inte är en omöjlighet. En annan tanke är om 
livsmedelsverket kanske ska göra om sin rekommendation på 500 till 400g/ dag som 
många länder använder. Jag ser samhället som en faktor när det gäller livsstil och tid 
till att tänka och agera hälsosamt. Samhällets normer och standard har gjort att tiden 
inte räcker till. Genom att människor idag är med på det mesta, såsom aktiviteter och 
liknande. Idag är ofta båda föräldrarna heltidsarbetande. Detta gör att tiden till att 
exempel plocka bär, äpplen, göra en råkost sallad till middag, och planera stora inköp 
inte finns eller prioriteras bort. Tid till att laga mat från grunden prioriteras troligen 
många gånger bort på grund av både tid och okunskap.  

Den yttre sfären, bestående av samhällets massmedia och producenternas reklam, 
borde ändra fokus mot mer hälsosamma produkter och framförallt frukt och 
grönsaker. Den inre sfären föräldrar, barn och personal inom skola, bör få 
information och utbildning om nyttan med att följa näringsrekommendationerna.  
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Bilagor  
A. Enkäten 
B. Missivbrev. 
C. Förklarande diagram 
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Bilaga A       

Enkät om Barn och ungdomars konsumtion av frukt och grönt i åk 6 och 9 

1. Vad är du?  Pojke  Flicka 
 
2. Vilken klass går du i?                                   6  9 
 
 
3 Vilken är din favoritfrukt eller bär? 
 
_________________________________________________________________ 
 
4. Om du inte svarat någon frukt eller bär, vad beror det på?   Varför äter du inte frukt eller 
bär? 
 
 Allergi  Tycker inte om  Finns inte på skolan 

eller hemma 
 Annat: 

       
 

 
 
5. Vid vilka tillfällen äter du frukt eller bär? 
 
 till frukost  till lunch  till middag  till mellanmål       aldrig 

 
 
6. Vilken är din favorit grönsak eller rotsak?  
_________________________________________________________________ 
 
7. Om du inte svarat någon grönsak, vad beror det på?   Varför äter du inte grönsaker eller 
rotsaker? 
  
 Allergi  Tycker inte om  Finns inte på skolan 

eller hemma 
 Annat: 

       
 

 
8. Vid vilka tillfällen äter du grönsaker? 

 
9. Vilka frukter och bär äter du helst? 
 
_________________________________________________________________ 
 
10. Vilka grönsaker eller rotsaker äter du helst? 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 till frukost  till lunch  till middag  till mellanmål       aldrig 
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Vad är detta? 
Har du smakat det?    Ja         Nej 
 
 
 
Är detta en frukt eller grönsak?  Grönsak     Frukt  
 
 
 
Tycker du om det?  Ja                     Nej 
 
 
 
Vad är detta? 
Har du smakat det?    Ja         Nej 
 
 
 
Är detta en frukt eller grönsak?  Grönsak     Frukt  
 
 
 
Tycker du om det?  Ja                     Nej 
 
 
Vad är detta? 
Har du smakat det?    Ja         Nej 
 
 
 
Är detta en frukt eller grönsak?  Grönsak     Frukt  
 
 
 
Tycker du om det?  Ja                     Nej 
 
 
Vad är detta? 
Har du smakat det?    Ja         Nej 
 
 
 
Är detta en frukt eller grönsak?  Grönsak     Frukt  
 
 
 
Tycker du om det?  Ja                     Nej 
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Vad är detta? 
Har du smakat det?    Ja         Nej 
 
 
 
Är detta en frukt eller grönsak?  Grönsak     Frukt  
 
 
 
Tycker du om det?  Ja                     Nej 
 
 
Vad är detta? 
Har du smakat det?    Ja         Nej 
 
 
 
Är detta en frukt eller grönsak?  Grönsak     Frukt  
 
 
 
Tycker du om det?  Ja                     Nej 
 
 
Vad är detta? 
Har du smakat det?    Ja         Nej 
 
 
 
Är detta en frukt eller grönsak?  Grönsak     Frukt  
 
 
 
Tycker du om det?  Ja                     Nej 
 
 
Vad är detta? 
Har du smakat det?    Ja         Nej 
 
 
 
Är detta en frukt eller grönsak?  Grönsak     Frukt  
 
 
 
Tycker du om det?  Ja                     Nej 
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Bilaga B 

Missivbrev 
Till rektor på XXXXX XXX kommun 

Jag studerar till lärare i Hem- och konsumentkunskap på Umeå universitet. Just nu skriver 
jag min examensuppsats som handlar om ungdomars (åk 6 och åk 9) igenkännande, 
konsumtionsfrekvens av allmänt förekommande frukter och grönsaker.  

För att göra undersökningen kommer jag att använda mig av ett frågeformulär som 
personligen kommer att delas ut till eleverna i årskurs 6 och årskurs 9. Jag kommer att 
närvara under undersökningen som tar ca 20 min. Frågeformuläret är helt anonymt, 
kommer inte att innehålla frågor som rör elevernas integritet eller personliga förhållanden. 
Den kommer enbart att innehålla frågor som rör deras igenkännande och 
konsumtionsfrekvens av allmänt förekommande frukter och grönsaker.  

Jag ser på studien med intresse för att bättre kunna förstå ungdomars tänkande kring frukt 
och grönsaker.  Främst genom mitt framtida yrkesliv där jag kommer att som lärare i hem- 
och konsumentkunskap arbeta med hälsa och miljö.  

Jag hoppas att ni vill delta i denna studie.  

Kontakta mig eller min handledare Lars-Åke Pennlert lars-ake.pennlert@umu.seför 
eventuella frågor eller information. 

Med vänlig hälsning Li-li Pettersson 

Umeå universitet lärarutbildningen 

Li-li Pettersson 

Tel: 0703999190 

Mail: li-li.pettersson@ange.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epost.ange.se/owa/redir.aspx?C=IXmga3C0lEWeBOs1sy5_SA2FFrNCpdEITE9hPPp3sXvX8pP15kR4cKM2pD2NEhNX6cGazfoMICQ.&URL=mailto%3Alars-ake.pennlert@umu.se
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Bilaga C 

 
 
En fjärdedel av ungdomarna når 500g. 

 
Fig1 Frukt, och grönsaker. n=79 i förhållande till rekommenderad mängd 500g/dag av 
livsmedelsverket.  

 

Fig 2 Eleverna har svarat vid vilka tillfällen de äter frukt/grönt. Vid sammanräkning kom följande resultat fram.  
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Fig 3 Svar  på  fråga:  ”Vid  vilka  tillfällen  äter du  frukt  eller  bär?” 

 

 

Fig 4 Svar  på  fråga:  ”Vid  vilka  tillfällen  äter  du  grönsaker?” 

 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Frukt
Frukost

Frukt Lunch Frukt
Middag

Frukt
Mellanmål

Frukt Aldrig

Fördelning av frukt/dag 

Flickor Åk 6

Pojkar Åk 6

Flickor Åk 9

Pojkar Åk 9

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Grönt
Frukost

Grönt
Lunch

Grönt
Middag

Grönt
Mellanmål

Grönt
Aldrig

Fördelning av grönsaker/dag 

Flickor Åk 6

Pojkar Åk 6

Flickor Åk 9

Pojkar Åk 9



30 
 

 

Fig 5 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

Fig 5. Val av frukt och bär. Åk 6-9. 
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Fig 6. Val av grönsaker och rotfrukter. Åk 6-9. 
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