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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utvärdera effekter av interventionen skolmatslyftet, gällande 

elevernas hälsovanor, jämfört med en kontrollgrupp med ett ”vanligt” skolmatsalskök. För att 

få en bild över elevernas upplevda psykiska, fysiska och sociala välbefinnande ställdes även 

frågor rörande det allmänna hälsotillståndet. 

 

- Hur ser barnens allmänna välbefinnande ut? 

- Hur ser barnens aktivitetsvanor ut?  

- Hur ser barnens kostvanor ut?  

- Hur ser den upplevda miljön i skolmatsalen ut? 

- Vilka samband finns mellan olika hälsovanor?  

Metod 
Detta är en kvantitativ studie där en enkätundersökning gjorts på fyra 5:e klasser hos två 

skolor i Haninge Kommun. Ena skolan, interventionsgruppen, är en skola som deltagit i 

skolmatslyftet som är ett projekt som syftar till att främja elevernas kost- och hälsovanor 

genom att arbeta kring dessa genom olika insatser i skolan som arena. Den andra, 

kontrollgruppen, är en liknande kommunal skola men som ej deltagit i skolmatslyftet. 

Enkäten utformades efter redan befintliga enkäter som gjorts i tidigare forskningsstudier. 

Enkäten i sin helhet berörde frågor om elevernas allmänna hälsostatus, miljön i skolmatsalen, 

fysisk aktivitetsvanor och kostvanor. De statistiska metoder som använts har varit Chi2-test 

Mann-Whitney U test och enkel beskrivande statistik för procentuella fördelningar.  

 

Resultat 
Eleverna på skolmatslyftets skola drack signifikant mindre läsk, åt oftare mörkt bröd och de 

konsumerade mindre chips, popcorn etc. Signifikanta resultat uppmättes också på elevernas 

upplevda miljö i skolmatsalen. Eleverna på skolmatslyftets skola upplevde större trygghet 

genom att de vuxna oftare åt tillsammans med barnen samt att barnen själva upplevde en 

större trygghet i skolmatsalens miljö. Matkön upplevdes gå snabbare och bordsgrannarna 

uppförde sig bättre under måltiden. Hos kontrollgruppen uppmättes en signifikant skillnad där 

eleverna upplevde i större utsträckning att man åt med någon man kände jämfört med 

eleverna på skolmatslyftets skola. Resultaten påvisade också skillnader i grad av fysisk 

aktivitet, där eleverna i skolmatslyftet i större utsträckning skattade sig komma upp i 60 

minuter fysisk aktivitet per dag. Med tanke på skolmatslyftets syfte att öka konsumtion av 

frukt- och grönsaker var även den skillnaden påtaglig även om det inte blev signifikant.  

 

Slutsats 
Studien har genererat intressanta resultat som kommer vara till nytta för framtida projekt både 

genom skolmatslyftets fortsatta utveckling samt andra liknande projekt. Trots kort tid och en 

relativt liten grupp har skolmatslyftet visats ge resultat på alla områden som fysisk aktivitet, 

kostvanor och upplevd miljö i skolmatsalen. Att studien påvisat positiva resultat gör att vi kan 

se att skolmatslyftet gett effekt och vi kan förbättra elevernas hälsovanor och kunskaper 

genom att arbeta på det här sättet. Vi kan därför förespråka interventionen på fler skolor och 

sprida budskapet för att få fler att jobba med detta på alla plan. Det är ett viktigt ämne att lyfta 

i dagens samhälle med eskalerande barnfetma, enorma sockerkonsumtioner och en mer 

stillasittande livsstil i olika kombinationer.    
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Vad skulle du tänka om du såg någon mata en kanin med läsk? Eller om du fick reda på att 

grannens hund fick godis och glass varje lördag? Vi skulle aldrig ge våra husdjur den mat som 

vi ger våra barn idag. De skulle bli sjuka, få hål i tänderna, bli överviktiga och få problem 

med magen. Idag har 10-25 % av alla barn oförklarlig magknip och fetman dyker numera upp 

redan i skolåldern. Kan dagens överkonsumtion av bland annat socker ha något att göra med 

detta? På ett barnkalas med tio barn har i genomsnitt två barn redan problem med vikten. 

Vilka är egentligen faktorerna som ligger bakom dagens problem med övervikt hos våra barn? 

Och vad kan vi göra åt det? Fram till mitten på 1800-talet var socker en ren lyxvara. I takt 

med att tekniken har utvecklats har sockrets framställning och tillgång underlättats, därmed 

också blivit billigare. 1928 åt svenskarna 10 gånger mer socker än mitten på 1800-talet. Idag 

kommer en fjärdedel av barnens totala kaloriintag från socker. Debatten kring 

sockerinnehållet i mat har funnits ett tag i Sverige, men det är inte många som har tagit tag i 

problemet. (Fernholm, 2014, s.20-24) Så frågan är, hur farligt är socker, och hur kan vi ge 

våra barn det vi inte ens skulle ge vår hund? Vad är egentligen sockrets roll i barnens ökande 

viktproblematik?  

 

Enligt statistik har våra matvanor försämrats sedan 1980-talet. Man har dock på senaste tiden 

kunnat se en viss förbättring. Kanske för att man börjat förstå innebörden av folkhälsan, där 

även hälsa har blivit en ”trend” i många sammanhang. Det är omtalat, debatterat och ett hett 

samtalsämne på många plan idag, med många olika infallsvinklar och teorier. Samtidigt som 

man ser en stor grupp gå mot ett hälsosammare beteende, ser man en tydlig motsats åt andra 

hållet. Det blir ett väldigt delat läge och det finns extremer åt båda hållen. Mellan 1980 och 

2006 ökade konsumtionen av godis från 10 till 15 kilo per person/år och läskkonsumtionen 

från 30 till 90 liter per person/år. Dessutom har den genomsnittliga energimängden ökat med 

4 %, vilket sannolikt också är en bidragande faktor till ökad övervikt. (Socialstyrelsen, 2009, 

s.243)  

 

En förklaring till varför fetma och övervikt ökat i Sverige under de senaste åren beror främst 

på en felaktig sammansatt kost med ett alltför stort energiintag. Konsumtionen av socker och 

framförallt mättade fetter är allt för hög medan intaget av frukt och grönt är för lågt. (Paulún, 
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2003, s. 33) Det är ett stort bekymmer att varken kostrekommendationerna eller 

rekommendationerna för fysisk aktivitet uppnås hos barnen i dagens läge. Levnadsvanorna 

man har som barn följer ofta med upp i vuxen ålder. Vilket ur ett långsiktigt perspektiv också 

leder till en ohälsosam vuxen befolkning och att övervikten följer med de dåliga vanorna. 

(Bartholomew, 2015, s.71)  

 

Skolan som arena har även diskuterats ha en central roll i barnens hälsovanor. Barn tillbringar 

idag mer än 20 000 timmar i den obligatoriska skolan under sin uppväxt (Nilsson, 2003, s. 3) 

vilket gör att skolan blir en central roll i det hälsofrämjande arbetet. Förskoleelever får i sig 

cirka 22-33 % av sitt dagliga energiintag i skolan vilket gör att skolans standard och 

erbjudande av hälsosam mat också påverkar barnens totala näringsintag när dagen är slut. 

Skolans val av livsmedel som tillhandahålls i matsalen kan både främja och stjälpa barnens 

möjlighet till sunda matvanor. (Golley, Pearce & Nelson, 2010, s.271) Om vi ska nå en 

hållbar utveckling och i framtiden ha en hälsosam befolkning är det dagens barn och 

ungdomar som kommer att vara den viktigaste målgruppen under den närmsta framtiden. Är 

det inte då otroligt viktigt att se till att ge barnen rätt verktyg och kunskap idag för att redan 

som unga lära sig en sund livsstil med goda kostvanor och sunda aktivitetsvanor som också 

följer med barnen upp i vuxen ålder? Satsningar bör handla om att förebygga ohälsa idag för 

att slippa behandla sjukdomar imorgon.   

1.2 Bakgrund 

Folkhälsoproblematiken ökar i Sverige och i takt med det har det blivit viktigt att kunna 

kartlägga matvanor och träningsbeteenden då dessa är påverkande faktorer för vår hälsa. 

Kostvetenskap, mat och dryck, kan studeras ur olika perspektiv som näring, ekonomi, miljö, 

hygien, fysiskt, psykiskt och socialt. Kopplingen mellan kost, fysisk aktivitet samt övriga 

livsstilsfaktorer är något som har forskats om en hel del under de senaste åren. Genom att öka 

förståelsen vad gäller våra vanor, beteende och uppkomsten av dem, kan vi lättare påverka 

dessa och över tid även förändra. För att kunna arbeta preventivt med folkhälsa krävs först 

och främst att problemen kan definieras, hur det kan utgöra en risk och hur problemen 

påverkar både på samhällsnivå och på individnivå. Just hälsovanor kan vara svårt att 

undersöka eftersom man ofta måste minnas bakåt i tiden. Det kan också vara problematiskt att 

undersöka beteenden då det är svårt att gradera och värdera olika känslor. Människor tänker, 

reagerar och beter sig på olika sätt beroende på personlighet och situation. Det är också 

vanligt inom dessa områden att underskatta kaloriintag och överskatta fysisk aktivitet. 
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(Hassmén & Hassmén, 2008, s.24-26) Därför blir det svårt att få fram riktigt bra 

undersökningar som verkligen mäter verkligheten.  

 

En bristande balans mellan energiintag och hur mycket vi rör på oss leder till att vi ökar i vikt 

under livets gång. Att förhindra viktuppgång är dock lättare än att gå ner i vikt när man väl är 

överviktig. Därför är hälsoförebyggande åtgärder så otroligt viktigt för att på lång sikt uppnå 

en hälsosam befolkning. Dessutom är det viktigt att redan som barn lära sig hur en hållbar och 

hälsosam livsstil ser ut. Undersökningar har visat att det inte räcker med att vara fysiskt aktiv 

på fritiden eller bara ha en god kosthållning. Båda är lika viktiga komponenter då det kommer 

till hälsa. Dessa samspelar även med andra hälsofaktorer som påverkar oss positivt så som 

kroppens funktioner, förebyggande av metabola syndromet osv. Därför är långvarigt 

stillasittande och näringsfattig mat, oavsett viktpåverkan, skadligt för hälsan. (Socialstyrelsen, 

2009, s.244) 

 

Förekomsten av övervikt och fetma har sedan 1980-talet ökat bland barn i åldrarna 11-15 år i 

Sverige. Man har dock under de senaste åren sett en antydan till att trenden håller på att 

vända. Den ökande vikten har dock påverkat barnens hälsa och livskvalité mycket negativt. 

Den fysiska aktiviteten har en stor betydande roll i detta sammanhang. Idag är det inte många 

barn som når upp till de rekommendationerna vad gäller fysisk aktivitet. De låga nivåerna av 

fysisk aktivitet kan även fortsätta upp i vuxenlivet vilket kan ha inverkan på den framtida 

folkhälsan. (FHI, 2013, s. 98-105) Samtidigt som vi ökar i kaloriintaget med genomsnitt 4 % 

så blir vi mer och mer stillasittande i takt med teknikens utveckling och 

bekvämlighetsbeteenden. Miljön, vår vardag och varje individs livsstilsval får konsekvenser. 

Överskott av energi gör att vi ökar i vikt över tid. (Socialstyrelsen, 2009, s.243) 

 

Det har gjorts undersökningar i skolan idag, där näringsinnehåll setts över och riskkonsumtion 

av olika livsmedel undersökts. Där tittade man främst på mättat fett och innehåll av socker då 

dessa komponenter är relaterade faktorer till barnfetma. Innehållet i en standard lunch i en 

förskola idag består ungefär till 35 % av fett, varav ca: 14 % är mättat fett. Vad gäller 

energiintaget är socker ca: 20 % av innehållet. Luncherna är i allmänhet fattiga på frukt, bär 

och grönsaker vilket innebar lågt intag av vitaminer och mineraler. (Golley, Pearce & Nelson, 

2010, s.271) Detta indikerar att barn idag inte får i sig tillräckligt bra mat under dagen i 

skolan och framförallt inte rätt näringsmängd om man ska gå efter rekommendationerna. Barn 

som inte har en god kosthållning varken i skolan eller i hemmet blir extra lidande. Om de 
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varken kan få i sig vitaminer och mineraler och bra mat i skolan och inte får det hemma 

heller, får de sällan i sig de dagliga näringsbehoven. Barn som har en varierad och bra kost 

hemma blir inte lika lidande av detta. Skolan har alltså en betydande roll för barnens hälsa, 

vilket har bland annat visats från studier att barn som äter mat i skolan får i sig mer grönsaker 

jämfört med barn som tar med sig matlåda. Skollunchen kanske ändå är bättre många gånger, 

än om barnen själva hade tagit med sig matlåda, då det är svårt att ta med sig en salladsbuffé 

med många olika grönsaksalternativ exempelvis. Skolmaten är alltså både på gott och ont. 

(Harrison et.al., 2010, s. 1034) 

 

Skolans roll har varit omdiskuterad och man har resonerat kring en potentiell koppling mellan 

skolmaten, skolkaféerna, möjligheten till fysisk aktivitet gentemot barnfetman. Barn har en 

tendens att få i sig godis, chips, vitt bröd etc. på skoltid och når inte de rekommendationerna 

som gäller för konsumtion av frukt och grönsaker. Framförallt blir dryckerna det som 

konsumeras i stora mängder, exempelvis mjölk, juice och läsk, som är stora sockerbovar och 

bidrar i stor mängd till det överskott av kaloriintag barnen får i sig. Godis, läsk, saft, bullar, 

kakor etc. är ofta tillgängliga i forum där barn befinner sig. (Harrison Et.al., 2010, s.1132) 

Men det är inte bara i skolan detta är ett problem. Fernholm (2014) har bland annat tagit upp 

att mycket ligger redan i produktionen av livsmedel och storbolagens marknadsföring. Att 

livsmedel som marknadsförs direkt till barn innehåller mer socker än andra livsmedel. I en 

undersökning bland livsmedelsprodukter fann man att vissa flingor består till nära hälften av 

rent tillsatt socker. I princip alla paket med färgglada förpackningar, roliga figurer och glada 

gubbar innehöll mer än 30 gram socker per 100 gram, vilket innebär att barn lika gärna kan 

äta kakor till frukost. (Fernholm, 2014, s. 48-49)    

 

Det kommer varje år nya resultat och nya studier om hälsoeffekter av livsmedel, nya 

kostmönster och därmed nya kostrekommendationer. Dessutom finns allt starkare 

vetenskapliga belägg för hur viktig kosten är tidigt i livet. Att i god tid anamma ett hälsosamt 

förhållningssätt till kosten är ett sätt att främja god hälsa och förebygga fetma senare i livet. 

Genom att också ta hänsyn till produktion, utbud och ursprung kan även kosten, som främjar 

hälsan, vara hållbar ur ett miljövänligt perspektiv och ur ekologisk synpunkt. (NNR, 2012, 

s.12)  
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1.3 Definitioner 

1.3.1 Fysisk aktivitet 

”Fysisk aktivitet menas med att man rör på sig, dvs. allt muskelarbete. Kroppsrörelser som 

ger energiförbrukning utöver den ämnesomsättning som upprätthåller organ och 

kroppsfunktioner. Att regelbundet vara fysiskt aktiv och röra på sina muskler stimulerar 

fettnedbrytning, muskeluppbyggnad och påverkar ämnesomsättningen av kolhydrater, fetter 

och proteiner vilket motverkar förhöjda nivåer skadliga blodfetter och högt blodsocker.” 

(Socialstyrelsen, 2009, s.253) 

1.3.2 Hälsa 

Hälsa har många definitioner, WHOs definition som också är den vanligast nämnda lyder: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaro av sjukdom eller handikapp.” Dock har definitionen blivit kritiserad då hälsa inte 

nödvändigtvis är fullkomligt för en människa livet igenom utan kan variera på en skala och att 

hälsa även är en personlig upplevelse. (WHO, 2000)  

1.3.3 Bra matvanor 

Hälsosam mat är ökad konsumtion av frukt och grönsaker, begränsat intag av energi från 

transfetter och mättade fetter och minskat intag av socker. (Morin, Turcotte & Perreault, 

2013, s.598) ”Bra matvanor är näringsrik mat och en lagom mängd mat är en viktig 

förutsättning för hälsa. Livsmedelsverkets rekommendationer om vad vi bör äta utgår från de 

nordiska näringsrekommendationerna (NNR). Utifrån hur de genomsnittliga måltidsvanorna 

ser ut idag rekommenderar Livsmedelsverket följande:” (Socialstyrelsen, 2009, s.244)   

 Minskad konsumtion av godis, glass, bakverk, snacks och energirika drycker som läsk 

och alkohol. 

 Ökad konsumtion av frukt och grönsaker till 500 g per dag 

 Byta ut flytande matfetter, nyckelhålsmärkta mejeri- och charkprodukter 

 Fisk 3 ggr/vecka 

 Begränsat intag av salt till 5-6 g/dag 

 Byte till fullkornsprodukter av bröd och andra spannmålsprodukter 
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1.4 Forskningsläge 

 

Ungdomsåren är en viktig ålder när det kommer till att påverka hälsan.  Kosten och den 

fysiska aktiviteten spelar stor roll vad gäller att förebygga övervikt och fetma i vuxen ålder. 

Det är även en ålder då barn börjar bli självständiga i större utsträckning än tidigare och gör 

egna livsstilsval som påverkar deras nuvarande och framtida hälsa. Vilka är val man indirekt 

kan påverka genom att ge barnen kunskap och rätt verktyg för att kunna göra kloka val på 

egen hand. Det preventiva arbetet är också viktigt eftersom det är mycket lättare att förebygga 

en viktuppgång för en individ, än att minska i vikt som överviktig. (Socialstyrelsen, 2009) 

 

Det ökande antalet överviktiga barn är ett allvarligt folkhälsoproblem. En studie har lyft 

frågan med just barnfetma och vilka faktorer som spelar in för att barn idag blir överviktiga. 

Genom att fastslå dessa påverkande faktorer har man tagit fram några strategier för att kunna 

motverka fetma i framtiden. Eftersom övervikt i unga år ofta följer med till vuxenlivet har 

man tagit fram några områden som går att jobba preventivt med för att förhindra övervikt. 

Man förespråkar amning under första året, uppmuntrar till fysisk aktivitet, minskat 

stillasittande så som tv-spel, filmtittande, minskat sockerintag och minskad portionsstorlek. 

Bevisstyrkan varierar på vilken av dessa fem strategier som spelar roll, men man har sett 

samband med att dessa skulle vara bra preventionsmetoder. (Sherry, 2005, s.116)  

1.4.1 Barn, kostvanor och nutrition 

Kostrekommendationer och riktlinjer 

Protein bör utgöra 10-20 % av det totala energiintaget. Detta intag täcker behovet av 

essentiella aminosyror, vilket menas med aminosyror som vi ej kan tillverka själva utan måste 

få i oss via kosten. (NNR, 2012, s. 19) 

 

Kolhydrater bör utgöra 45-60 % av det totala energiintaget. Där man rekommenderar ett 

tillräckligt intag av kostfibrer där man framförallt pekar på att detta är viktigt för barn. Tillsatt 

socker bör begränsas till 10 % av det totala energiintaget.(NNR, 2012, s.18-19) Däremot har 

WHO (2014) reviderat det rekommenderade intaget av tillsatt socker till 5 %. 

Livsmedelverket och NNR (Nordiska näringsrekommendationer) står dock än så länge kvar 

med den satta gränsen på 10 %.  
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Fett bör uppgå till en mängd av 25-40 % av det totala energiintaget, varav mättat fett bör vara 

begränsat till max 10 %. Linolsyra (omega6) och alfa-linolensyra (omega3) är essentiella 

fettsyror och bör uppgå till minst 3 % av det totala energiintaget. (NNR, 2012, s.17) 

 

Kostrekommendationer för barn och ungdomar 

Ganska få studier har gjorts där man undersökt barn och ungdomars energibehov och 

uppskattas ofta efter vuxna, vilket inte nödvändigtvis är helt överförbara på den här gruppen. 

Proteinbehovet anses vara högre hos barn och ungdomar än hos vuxna på grund av tillväxten. 

Man brukar kunna räkna på 0,9g protein/kg/dag. Huruvida proteinbehovet ökar vid fysisk 

aktivitet är oklart. Jämfört med vuxna verkar barn använda mer fett vid uthållighetsarbete 

jämfört med vuxna. Detta kan bero på underutvecklad förmåga att använda kolhydrater under 

arbete. (Blomstrand & Apró, 2009, s.30) 

 

I Riksmaten från 2003, en undersökning på 2500 barn som livsmedelsverket genomförde, 

sammanfattades barnens kostvanor. Sammanfattningsvis åt barnen för mycket sötsaker och 

för lite frukt och grönt.  

 

 Barn äter bara hälften av rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag. 

Vilket betyder att barnen behöver äta dubbelt så mycket frukt och grönsaker för att få i 

sig mer fibrer, vitaminer och en mer välbalanserad kost.  

 Intaget av mättade fettsyror, tillsatt socker och salt var för högt. Intaget av fibrer och 

vitamin D var för lågt. 

 En viktig slutsats från undersökningen var att barnen åt för mycket godis, läsk, glass, 

snacks och bakverk. Nästan en fjärdedel av den energin barnen fick i sig kom från 

dessa typer av livsmedel. Vilket leder till för mycket tillsattsocker och mättade 

fettsyror utan bra näring som kroppen behöver.  

 I årskurs 5 börjar det bli vanligt att hoppa över skollunchen, framförallt bland flickor.  

(Becker & Enghard Barbieri, 2003, s.18) 

 

I senaste rapporten från Folkhälsomyndigheten anges det att matvanorna försämras med 

åldern, då man ställt frågan om barnen dagligen äter frukt, grönsaker, läsk och sötsaker. 

Pojkar äter i genomsnitt mindre frukt och grönsaker ju äldre de blir och flickor äter i 

genomsnitt mer nyttigheter jämfört med pojkar, samtidigt som de i högre utsträckning dricker 
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läsk och äter mer sötsaker. Jämförelser gjorda mellan 2001 och 2005 visade att det skett 

förbättringar vad gäller läskkonsumtion och där även frukt och grönsaker ökat. Vad gäller 

konsumtion av godis och sötsaker har detta stått stilla över tid. Där man även fått fram resultat 

om att 70 % av alla skolor i Stockholm stad ger barnen mat som inte är näringsrikt. 

(Danielsson, 2005/2006, s.32) Tittar man inte bara på sötsaker över lag utan själva 

sockerkonsumtionen i sig är den ännu mer skrämmande. Rent tillsatt socker finns inte bara i 

godis och sötsaker, utan i det mesta vi stoppar i oss, vilket leder till att barn får i sig alldeles 

för mycket. Fernholm (2014) menar att 40 % av barnens dagliga energiintag är rent tillsatt 

socker, vilket är 35 % över WHO:s rekommendation.  

 

År 2003 publicerades en studie gjord i Finland gällande kopplingen mellan vad föräldrarna 

gör och huruvida barnen följer efter och gör samma sak. Studien visade på att de absolut 

viktigaste faktorerna för att barn och unga äter frukost är om deras föräldrar gör detsamma; att 

föregå med gott exempel och dessutom äta tillsammans. Här fann man även samband mellan 

elever som hoppat över frukost och ohälsosamma beteenden såsom rökning, fysisk inaktivitet, 

övervikt och hög alkoholkonsumtion. (Keski-Rahkonnen, 2003, s. 842-853) Talspråket ”Barn 

gör som vi gör och inte som vi säger” verkar stämma bra på detta resultat. En annan intressant 

sammankoppling kring just frukosten är att frukostmålet är en del av en hälsosam kostvana 

både ur nutritionssynpunkt men har också ett signifikant samband med fetma. Barn som 

hoppar över frukosten tenderar att under dagen komplettera hungerkänslor med energirika 

snacks och dylikt eller äta större portioner senare. (Morin, Turcotte & Perreault, 2013, s.598) 

 

I en studie från 2010 i Journal of School Health presenterades ett projekt om hur man kan 

arbeta med detta i skolorna, så som skolmatslyftet, för att förbättra elevernas hälsovanor. I 

projektet utformade man ett program där nutritionsdetektiver sattes in för att undervisa 

lågstadieelever och deras föräldrar i hur man kan välja mer hälsosam mat och andra alternativ 

till ohälsosamma livsmedel. Utfallet resulterade i att nutritionsdetektiver gav stor effekt på 

kunskapen hos eleverna och föräldrarna om hur de kunde hitta hälsosammare alternativ. 

Eleverna i tredje klass och deras föräldrar visade en signifikant ökning i nutritionsnivåer med 

23 % hos eleverna respektive 8 % hos föräldrarna. De ändrade alltså sitt beteende efter att 

nutritionsdetektiverna sattes in under 6 till 8 veckor.(Katz et.al., 2010, s.21) Detta indikerar 

att det går att påverka hälsovanor till det bättre genom sådana typer av projekt/interventioner.  
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Barns intelligens har även visats kunna påverkas av vitamin- och mineralintag. 1991 gjordes 

en dubbelblind studie där 6-åringar tog kosttillskott med vitaminer där man sedan jämförde 

resultaten mot en kontrollgrupp. I studien undersöktes reaktionsförmåga, intelligens och 

koncentration med hjälp av Shawkons reaktionstest, frågeformulär och kroppsmått/mat intag. 

Resultaten visade att barnen som fått aktiva tabletter, alltså med innehållande vitaminer och 

mineraler, ökade koncentrationsförmåga och intelligens med 7,6 poäng jämfört med 

kontrollgruppen som fick placebo. Man såg även en korrelation med sockerintaget. (Benton & 

Cook, 1991, s.1151) 

 

1.4.2 Barn, fysisk aktivitet och motionsvanor 

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar 6-17 år  

“Alla barn och ungdomar (6-17 år) ska uppmuntras till daglig fysisk aktivitet. Hälsovinster 

uppnås vid sammanlagt minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Fysisk aktivitet kan 

innefatta aktiv transport (gå̊/cykla), lek och utforskande av omgivning och natur på̊ fritid och 

raster samt spontan eller organiserad idrott och motion. Alla barn och ungdomar ska 

uppmuntras till daglig fysisk aktivitet. Hälsovinster uppnås vid sammanlagt minst 60 minuters 

fysisk aktivitet per dag.” (FYSS, 2015, s.12)   

 

Konsumtionen av frukt och grönt ställdes mot fysisk aktivitet i en studie ifrån 2013 där man 

undersökte korrelationen mellan dessa komponenter. Över tid studerade man dessa och 

resultatet sammanställdes. Man fann ett signifikant samband där individer med en hög fysisk 

aktivitet och duration åt mer frukt och grönt jämfört med individer som hade en låg fysisk 

aktivitet. (Christy et.al. 2013, s.71) Det finns få publicerade studier om sambandet mellan 

hälsovanor som ätbeteende och fysisk aktivitet, speciellt över längre tid. En studie gjord på 

barn i lågstadiet visar att det finns signifikanta skillnader mellan matvanor hos barn med olika 

aktivitetsvanor. Man delade in barnen i två grupper. En grupp där barnen kom upp i en 

aktivitetsnivå på minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag och en grupp som låg under den 

gränsen. De fysiskt aktiva barnen var mer benägna att äta mer frukt och grönsaker samt äta 

frukost. Man tog även in aspekter som självförtroende och rörelseglädje, vilka var faktorerna 

som spelade in på aktivitetsnivån. Man såg även en könsskillnad där gruppen flickor i åldern 

13 år var mer benägna att äta frukt och grönsaker jämfört med pojkar i samma ålder. Där såg 

man också, som nämnts i tidigare studier, att sockerkonsumtionen tenderade att öka i takt med 

ökad ålder, speciellt hos pojkar. (Morin, Turcotte & Perreault, 2013, s. 599-601)  
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Att för lite fysisk aktivitet och för stort kaloriintag leder till övervikt har vi förstått. Men det är 

inte bara själva övervikten som är farlig. Fetma ökar risken för en rad folkhälsosjukdomar 

som förhöjd risk att utveckla metabola syndrom som typ 2 diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar 

mm. I en unik studie från Karolinska Institutet, nyligen publicerad, studerades även fetma hos 

barn i relation till fullständig utbildning, vilket räknades som att gå ut gymnasiet med 

slutbetyg. Detta är första gången man tittat på en grupp personer med enbart fetma, i en studie 

med ett så stort material, omfattande 1527 individer, som tidigare har blivit behandlade för sin 

fetma under barndomen. Jämförelsegruppen matchades med ålder, kön och bostadsområde 

och bestod av 7272 individer. 76,3 % av kontrollgruppen jämfört med 56,4 % av individerna 

med fetma avslutade gymnasiet. Där andelen flickor som avslutade gymnasiet var högre. 

Graden av fetma vid behandlingsstart påverkar alltså chansen av att slutföra gymnasiet. Även 

åldern hade betydelse, ju tidigare man fick hjälp desto bättre. (Bouvin, 2015) 

 

För att kartlägga målgruppens status idag vad gäller hälsovanor och vilka problemområden 

som finns, är viss statistik relevanta för den här undersökningen för att kunna jämföra 

resultatet från studien med hur det ser ut förövrigt i samhället.  

 

 40 % av alla killar i åldrarna 11-15 år tränar sig svettiga och andfådda minst fyra 

gånger i veckan på sin fritid. 25 % av alla tjejer gör detsamma.  

 15 % av ungdomarna idag tränar sällan eller aldrig.  

 20 % av barnen har problem med vikten idag, Vikt BMI>25. Varav 4 % har fetma, 

BMI>30.   

(Fernholm, 2014, s. 20,99-101,182) 

 

Fysisk aktivitet är ett beteende som är komplext och svårt att mäta. Särskilt barn kan ha svårt 

för att återge fysisk aktivitetsnivå. Det har också visats att barn tenderar att överskatta sin 

fysiska aktivitet, då framförallt hög intensivt arbete. Detta har man testat genom 

accelerometrar där barnens fysiska aktivitet mätts och sedan jämförts med självskattade 

resultat de gjort via frågeformulär. (Brettschneider & Naul, 2004, s.3) 

1.4.3 Barn, miljö och individ  

Omgivningsfaktorer är avgörande för att fetma ska utvecklas där miljön och 

uppväxtförhållanden påverkar varje individ. Andelen som är fysiskt aktiva minskar med 

åldern, samtidigt som andelen som tittar på tv/spelar dataspel mer än fyra timmar om dagen 
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ökar med åldern. Vad gäller skolan ser man att med åldern minskar skoltrivseln och med 

stigande ålder ser man också att det är kraven som ökar, vilket kan vara en anledning, att inte 

kunna påverka sin skolsituation riktigt. (Danielsson, 2005/2006, s.6-7) 

 

Vad görs idag i skolan för att skapa en stödjande och hälsofrämjande miljö?  Barnen 

tillbringar som sagt en hel del av sin vakna tid i skolan, 20 000 timmar, vilket gör att den 

miljö barnen vistas i har betydelse inte bara för lärandet utan även för den sociala, fysiska och 

emotionella utvecklingen, alltså den allmänna hälsan i slutändan. Miljön i hemmet, i 

förskolan och skolan är studerade områden vad gäller just miljöns påverkan, med stora 

utvecklingsmöjligheter. Dessa beskrivs även som viktiga områden för att barn och ungas 

hälsa ska kunna främjas. I och med att Sverige har en obligatorisk skolgång kan i teorin alla 

skolpliktiga barn i åldrarna sju till sexton år nås. Vilket gör skolan till en fördelaktig arena att 

förebygga hälsofrämjande arbete. Man har även sett att genom främjandet av elevernas 

fysiska, psykiska och sociala hälsa, främjas även studieresultaten. (Green, et.al., 2009, s.16-

19) 

 

Vad gäller miljön i skolan påverkar den absolut elevens möjlighet till hälsosamma val. 

Interaktionen mellan de olika nivåerna av miljön påverkar även det. Individen påverkas både 

av personer man har runt omkring sig, sina vänner och relationer. Man påverkas av den arena 

man befinner sig på, skolan, jobbet och de bestämmelser som sker där. På samhällsnivå, och 

vilka kulturella värderingar som finns. Pratar man om barn i skolan idag kopplat till 

hälsovanor har barnen svårt att påverka mer än att följa det regler som finns. Tar dem med 

egen mat till skolan är det föräldrarnas val av maten hemma som styr vad dem får med sig. 

Äter barnen mat i skolan är dem begränsade av menyn som serveras den dagen, men även 

vilka bestämmelser och budget som kommer från kommunala/statliga bestämmelser i landet. 

Föräldrarna bestämmer hur barnen ska färdas till skolan, studenter måste fråga om lov för att 

ställa sig upp eller gå på toa under lektionerna och den fysiska aktiviteten är inlagd under 

klara bestämmelser och planeras efter riktlinjer som kommer från högre makter som 

idrottslärarna sedan tillämpar och sätter i aktion. Alla dessa nivåer av olika bestämmelser på 

statlig, kommunal och lokal nivå påverkar i slutändan individen och beteenden hos eleverna 

ut efter det. Så genom att jobba med alla arenor på alla dessa plan, både utveckla och 

förbättra, så kommer det i slutändan komma ut som ett resultat på individnivå. (Bartholomew, 

2015, s. 72-73) 
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1.4.4 Barn och stillasittande 

Att mäta fysisk aktivitet kan man göra på flera sätt. Att se hur aktiva barn är, hur många 

timmar de rör på sig och vilka aktiviteter det sysslar med under skoltid och fritid är ett sätt. 

Ett annat sätt är att mäta stillasittande, som idag är en känd hälsorisk inom folkhälsan. En 

stillasittande livsstil är kopplat till både metabola syndromet och ur rent fysiologiskt 

perspektiv finns framförallt tre skäl till att barn under sin uppväxt bör vara fysiskt aktiva:  

1. För att bygga upp benstommen. 2. För att slippa farliga fetter i muskler och lever, och 3. 

För att hjärnan mår bra av fysisk aktivitet på grund av flera skäl. Stillasittandet var inte ett lika 

stort problem förut som det är i dagens läge. Enligt rapporter från 2010 använder cirka en 

fjärdedel av våra 11-15 åringar datorn mer än 3 timmar per dag. Genom teknikens utveckling 

har bekvämligheten ökat och dagliga aktiviteten minskat. Detsamma gäller tv tittandet varav 

en tredjedel av våra 11-15 åringar tillbringar mer än 3 timmar per dag framför tv:n. Det 

behöver dock inte vara ett problem, förutsatt att barnen rör på sig ordentligt resterande 

timmarna på dygnet. (Fernholm, 2014, s.99) 

 

Alltså, dagens problem är att vi rör på oss för lite, sitter still för mycket och stoppar i oss allt 

för mycket sötsaker, vilket leder till en överkonsumtion av socker. Vilket kroppen får svårt att 

ta hand om när vi inte rör på oss. Man har diskuterat dessa komponenter och undersökt 

blodsockerhaltens roll i det hela. Personer som inte sitter still och rör på sig regelbundet har 

lättare att ta hand om det socker vi stoppar i oss. Detta har visats i studier då man jämfört 

personer som tränar regelbundet med personer som inte tränar. Blodsockerhalten var betydligt 

högre efter intag av socker för de som inte tränade jämfört med gruppen som tränade. När vi 

får i oss socker, som är kolhydrater, lagras detta som glykogen i muskler och levern. Personer 

som tränar regelbundet tömmer glykogendepåerna i kroppen oftare och kan därför ta hand om 

mer socker än personer som är fysiskt inaktiva. Vilket förklarar svaren på blodsockerhalten i 

studien. Just blodsockret är kopplat till en rad olika hälsofaktorer. I en studie från 2013 visade 

forskare att lågt blodsocker är hos friska människor kopplat till en bättre kognitiv funktion. 

De hittade ett samband mellan blodsockret och inlärnings- och minnesförmågan. Lägre 

blodsocker var även kopplat till större volym på hippocampus i hjärnan där korttidsminnet 

och även nya nervceller föds.(Wrann et.al., 2013, s.649-659) Genom detta kan man dra 

slutsatsen att fysisk aktiva personer har bättre inlärningsförmåga, bättre minne och 

koncentrationsförmåga. Vilket man kan dra paralleller till i skolans värld, där dessa 

komponenter är otroligt viktiga för huruvida eleverna presterar i skolan.  
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1.5  Skolmatslyftet  

Skolmatslyftet finansieras av Socialstyrelsen och genomförs av Hälsofrämjandet där Susanna 

Almström är projektledare som också har gjort det möjligt att göra den här studien. 

Skolmatslyftet syftar till att utveckla skolmaten för att främja barns hälsa och lärande. Att 

inspirera och ge kunskap om hur skolmaten kan utvecklas på ett positivt sätt i avsikt att stärka 

barns hälsa, lärande och skolprestationer. Där ingår att sträva efter att livsmedel med tillsatt 

socker inte förekommer i skolans verksamhet så mycket det går. Förutom skolans restaurang 

så innefattar det även skolans café, fritidshemmen, klassrummen, personalrummet, 

utflyktsdagar och högtidsdagar. (Hälsofrämjandet, 2014)  

 

I skolmatslyftet jobbar skolorna varje vecka med olika metoder för att skapa godare vanor. 

Får att några resultat ska uppnås jobbar man med att samordna ledning, pedagoger, föräldrar, 

kök och hälsofrämjandet, där elevernas lärande står i fokus. Ledningen står för organisation 

och planering. Köket står för mycket av det praktiska, vad som faktiskt serveras i skolan och 

jobbar hela tiden på att förbättra kosten. Att helhetsmässigt även tänka mer kring ekologiskt, 

miljö, närodlat och lokalproducerat. De tar fram nya spännande och nyttiga alternativ. 

Pedagogerna står för att kunskapen når ut till barnen med sin pedagogik, engagemang och 

inspiration där fokus ligger i att väcka nyfikenheten hos barnen. Att de får upp ögonen för vad 

hälsa är och förstå sambandet mellan bra mat och en god hälsa. För att barnen ska börja äta en 

balanserad kost med mer grönt och mindre tillsatt socker. Hälsofrämjandets uppgift är att 

samordna och att leda projektet som helhet. Stödjande och samarbetsvilliga föräldrar är också 

en viktig komponent för att resultatet ska bli så bra som möjligt. En viktig framgångsfaktor är 

även att eleverna ska känna sig trygga, delaktiga och få chans att påverka. En dialog mellan 

vuxna och barn är därför otroligt viktig. (Hälsofrämjandet, 2014) 

 

Mål: 

 Utveckla restaurangens salladsbord och öka elevernas intag av frukt, grönsaker och 

bär.  

 Öka tillagad mat från grunden utan tillsatser 

 Ta större hänsyn till miljö, etik och djurrätt 

 Öka elevinflytandet 

 Anordna smoothie/sockerskola för utvalda klasser 

 Synliggöra det som serveras för eleverna och inspirera till att våga smaka genom 

interventioner i matsalen bl.a. Som veckans grönsak, färgrika grönsaksbufféer, 

bordsstativ med tallriksmodell och enkel näringslära, pedagogiskt engagemang, 

välkomnande och behaglig restaurangmiljö.  
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”En sockerfri skola: Hälsofrämjandet och skolans mål är att tillsammans sträva efter att 

livsmedel med tillsatt socker inte förekommer i skolans verksamhet så mycket det går. 

Förutom skolans restaurang så innefattar det även skolans café, fritidshemmen, klassrummen, 

personalrummet, utflyktsdagar och högtidsdagar.”  (Hälsofrämjandet, 2014) 

1.5.1 Salladsbuffén 

 

Här är bilder från en av skolmatslyftets 

skolor. Detta är det första eleverna ser när 

de kliver in i matsalen. En färgstark meny 

av grönsaker utöver det vanliga. Ett av 

målen är också att öka det ekologiska utbudet. Här har de ekologiska inköpen sedan projektet 

startade, ökat från 19 % till 42 %. Där skolan succesivt också jobbar med att plocka bort 

tillsatt socker både i skolmatsalen, personalrummet och högtidsdagar. För att istället hitta 

nyttiga men goda alternativ. (Hälsofrämjandet, 2014) 

1.5.2 Veckans utmaning, grönsak 

och frukt 

Varje vecka väljs en grönsak ut som ställs upp 

som veckans utmaning där barnen utmanas att 

t.ex. prova en ny grönsak där även information 

om den utvalda grönsaken ställs upp om vilka 

positiva effekter varje grönsak har hos våra 

kroppar. Pedagogerna är med och vägleder, 

peppar barnen att prova smaka. Även kring matborden pratas en del 
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näringslära utifrån bordsstativen som står uppställda på varje bord. Hos högstadieklasserna 

börjar alla lärare måndagarna med att berätta om veckans grönsak och veckans utmaning för 

att vara beredda när de kommer in i matsalen senare. Några av de tidigare resultaten från 

veckans grönsak: Konsumtionen av morötter fördubblades efter den introduktionen. 

Förbrukning av morötterna var även 3 veckor senare 30 % större än tidigare. Broccolin har 

aldrig varit populär. ”Barnen äter broccoli så det sprutar ur öronen”, citat från en tjej från 

köket. Efter att vitkål hade presenterats ökade åtgången av grönsaken med 200 %, från 25 

kg/vecka till 75 kg/vecka. Genom att anordna dessa typer av utmaningar och interventioner, 

känner sig elever och pedagoger mer delaktiga i arbetet, vilket kan bidra till ett ökat intresse. 

(Hälsofrämjandet 2014) 

1.5.3 Smoothies  

Precis som veckans grönsak är Smoothies 

något som lockat barnen. Syftet är också att 

lära eleverna göra nyttiga och näringsrika 

mellanmål, där smoothies är ett alternativ. För 

att nå ut med kunskap till eleverna utbildas 

även socker- och smoothieambassadörer. 

Vilket kortfattat innebär att eleverna får 

genomgå en inspirationskurs där man får lära 

sig enkla och smarta sätt att få i sig bra med 

näring genom frukt och grönt utan tillsatt 

socker. Samtidigt bakar man in varför vi inte 

bör äta för mycket tillsatt socker för att de 

själva ska förstå och få kunskap inom ämnet, 

för att sedan kunna lära ut till de andra 

eleverna på skolan. Då smoothiens dag firades 

i samband i projektet den 2/2 fick barnen göra 

sina egna smoothies. Då var det även folk 

utanför skolan som hakade på att fira 

smoothiens dag, ca: 15-20 000 personer tror 

man. Tanken är att dagen ska komma med i almanackan framöver. En av skolorna blandade 

120 liter Smoothie till alla barn på skolan den dagen.  
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1.5.4 Sockerskola 

Skolmatslyftet har som nämnt ett syfte att lära eleverna hur deras 

kroppar fungerar, vad som händer med kroppen när vi stoppar i oss 

olika livsmedel och vad man bör tänkta på. Framförallt lyfta vad som 

händer vid överkonsumtion av socker eftersom detta i dagens läge är 

ett stort problem. Det är därför WHO och livsmedelsverket också satt 

en gräns angående tillsatt socker, för att det finns hälsorisker vid 

överkonsumtion som är väldigt lätt att överstiga i dagens samhälle 

och den mängd tillsatt socker som finns i våra livsmedel idag 

överallt, och det är svårt att undkomma. Problemet idag är att fest 

och lördagsgodis inte riktigt existerar någon gång ibland utan det är 

fest och lördag alla sju dagar i veckan för många barn.  

Skolmatslyftet vill därför nå eleverna på ett sätt som ger barnen 

egna verktyg att själva förstå innebörden med detta och själva 

göra egna smarta val. Tanken är absolut inte att ta ifrån barnen 

rätten att festa till det någon gång, det är bara det att socker ska 

förknippas med ovanligheten och inte vanligheten. Att välja sina 

tillfällen helt enkelt, för vår hälsas skull. Det är skillnad på att få 

i sig 100 sockerbitar/dag och 4 sockerbitar/dag, och det är 

skillnad på att få i sig 5 liter läsk/vecka och 2 dl läsk/vecka. För 

att jobba med att få ut detta budskap till barn har det arbetats på 

ett pedagogiskt sätt för att uppmärksamma barnen om hur 

mycket socker de faktiskt får i sig. Sockerskåpet som syns på en  

av bilderna är ett praktiskt exempel på hur man arbetar i 

skolan med detta. Skåpet står i matsalen där pedagoger hela 

tiden finns tillgängliga att kunna prata med barnen om detta 

och alla barnen går förbi skåpet minst en gång per dag. Här 

kombinerar man verkligen pedagogiken med lunchen och ser 

tillfälle för att lära, på ett nytt och inspirerande sätt. I 

sockerskåpet presenteras diverse livsmedel med den totala 

mängden tillsatt socker både i text och verkliga sockerbitar, 

så att även de minsta barnen förstår innebörden. Nästa steg är 

att ta fram och visa alternativa mellanmål/livsmedel som inte 
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innehåller den mängden tillsatt socker. För att barnen ska se att det finns många andra goda 

alternativ som inte innehåller så mycket socker.  

 

Det ska påpekas också att sockervanan sitter hårt präglat i mångas vanor. De som verkat haft 

tuffast med att ta bort sockret är de vuxna och inte barnen. Här är ett citat från en av 

pedagogerna från en av skolorna som haft skolmatslyftet där man tagit bort sockret även från 

personalrummet: 

 

”– Det känns inte som att vi på skolan varit med på beslutet, att det inte är förankrat. Vi har 

gått ner och frågat köket efter socker till kaffet, men det får vi inte hämta längre. Fredags 

fikat är borta och det var något man såg fram emot. Men vi har väl gillat läget, säger en 

pedagog.” (Mitt i Haninge, 2014) 

 

Men det är nödvändigt att förbudet gäller alla, som tidigare nämnt, barn gör som vi vuxna gör, 

inte som vi säger. För att föregå med gott exempel måste därför även de vuxna vara med på 

reglerna.  

1.5.5 Sammanfattning av Skolmatslyftet  

Det handlar alltså inte bara om vad vi inte ska äta utan också 

vad vi ska äta mer av. Genom veckans grönsak marknadsförs 

nya spännande grönsaker. Genom sockerskåpet får barnen 

information om vad de faktiskt får i sig genom att äta vissa 

livsmedel, som annars marknadsförs som ”nyttiga” alternativ 

i butikerna. Målet är att skapa ett intresse för ämnet hos 

barnen och att inspirera. Lärare, projektledare och elever tar 

tillsammans fram nya spännande sätt att jobba med detta. 

Fler och fler skolor går med i projektet och förhoppningsvis 

kommer detta sprida sig över hela landet. Tanken är att skolorna 

ska få anamma projektet och utveckla det på sitt sätt, alla kan ta 

egna initiativ och alla förslag är välkomna.  
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1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utvärdera effekter av interventionen skolmatslyftet, gällande 

elevernas hälsovanor, jämfört med en kontrollgrupp med ”vanligt” skolmatsalskök. För att få 

en bild över elevernas upplevda psykiska, fysiska och sociala välbefinnande ställdes även 

frågor rörande det allmänna hälsotillståndet. 

 

- Hur ser barnens allmänna välbefinnande ut? 

- Hur ser barnens aktivitetsvanor ut? 

- Hur ser barnens kostvanor ut?  

- Hur ser den upplevda miljön ut i skolmatsalen ut? 

- Vilka samband finns mellan olika hälsovanor?  

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

För att besvara frågeställningarna och syftet med undersökningen så var en kvantitativ metod 

den som passade bäst. Syftet var dels att undersöka beskrivande statistik mellan grupperna 

men även analyser sambandet mellan olika komponenter. Därför var en enkätundersökning 

den metoden som passade bäst. Eftersom vissa frågor kan kännas personliga då det handlar 

om hälsovanor kändes metoden även lämplig för ändamålet. Hade syftet varit att undersöka 

elevernas tankar och känslor angående deras hälsovanor hade en kvalitativ metod i form av 

intervjuer passat bättre. (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 296) I den här undersökningen, för att 

få en bred urvalsgrupp med så många svarspersoner som möjligt och en enkel datainsamling, 

blev enkätundersökning ett självklart val. I det här fallet handlar det totalt om två 

insamlingstillfällen där formen av datainsamling kallas gruppenkät. Gruppen, som var klassen 

i det här fallet, fyller i enkäten samtidigt, men var och en för sig. Eleverna hade möjlighet att 

räcka upp handen för att ställa frågor till mig under tidens gång men även efteråt. Detta gör att 

man når många respondenter samtidigt. Tiden är även den avsatt till själva 

enkätundersökningen vilket gör att barnen inte behöver känna sig stressade att fylla i svaren.   

 

Resultatet av denna enkätundersökning kommer att kartlägga elevernas allmänna 

hälsotillstånd, upplevda kost- och träningsvanor samt barnens medvetenhet kring hälsosamma 

beteenden. Data som har analyserats har varit nominaldata - enkätsvar som innehåller 
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kategorier utan naturlig rangordning, samt ordinaldata - där eleverna fått skatta påståenden på 

olika skalor. Beskrivande statistik har analyserats mellan grupperna, där också eventuella 

samband mellan variablerna har analyserats. Eftersom elevantalet i de olika grupperna var 

ojämnt fördelat, räknades de deskriptiva sammanställningarna ut i procent istället för antal 

eftersom resultatet annars kan bli missvisande (se vidare § 2.5).  

2.2 Urval 

Att valet av kommun blev Haninge berodde på att skolmatslyftet inrättats i några av skolorna 

i kommunen. Skolan som skulle inkluderas som kontrollskola valdes ut i en liknande 

kommunal skola i Haninge med ungefär lika antal elever. Av dessa skolor valdes sedan två 5e 

klasser ut från varje skola, vilket totalt blev fyra 5e klasser. För att försäkra respondenterna 

om deras anonymitet nämns inga namn på skolorna som deltog. Att just 5e klasserna valdes ut 

var på grund av åldersskäl. För att kunna svara på enkäten och förstå innebörden av frågorna 

kändes de yngre klasserna lite för unga för typen av frågor som skulle ställas och förhållandet 

till verkligheten känns säkrare hos de lite äldre eleverna.  

2.3 Procedur 

För att kunna ställa vetenskapliga frågor som mäter det som var tänkt att mätas krävdes att 

först grundligt gå igenom dagens forskningsläge och undersöka gamla datainsamlingar inom 

samma område och därefter ta fram frågor som passade till syftet. Frågorna i enkäten (se 

bilaga 3) är testade i tidigare vetenskapliga studier och har använts vid liknande 

undersökningsområden. Frågorna är avsedda att mäta tre områden; kostvanor, fysiska 

aktivitetsvanor och miljön i skolmatsalen/runt omkring. Eftersom interventionen skett i skolan 

och mycket kring miljön i matsalen och själva kosten, var dessa frågor något fler eftersom 

detta var det intressanta just till frågeställningarna och ifall det fanns signifikanta skillnader 

just där.   

 

I anknytning till enkätutformningen gjordes också talongen till föräldrarna, ett 

informationsbrev på en A4-sida med liknande information som förstasidan på enkäten (se 

bilaga 2). Förutom information om vad studien handlade om fanns det också utrymme där 

föräldrarna/vårdnadshavaren kunde fylla i ett medgivande om att sitt barn fick delta i 

undersökning enligt regler för barn under 15 år.  
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En pilotstudie gjordes i syfte att se om enkäten var förståelig, att frågorna tolkades på samma 

sätt och att frågorna var relevanta för studien (Ejlertsson, 2005, s.35). När enkäten var klar 

gjordes alltså en pilotstudie och delades ut i två delar. Den första omgången delades ut till 

mina kurskamrater som fick fylla i och komma med synpunkter och förslag på förbättring. 

Den andra omgången delades ut till fem stycken barn i en av mina gymnastiktrupper som jag 

tränar på onsdagar för att få respondenter i samma ålder som den tänka målgruppen. 

Respondenterna fick sedan ge feedback på enkäten, där ev. frågor tog hänsyns till och rättades 

till. Pilotstudien resulterade i några få justeringar som innefattade omformuleringar av vissa 

ord och omplaceringar av ett par frågor.  

 

När enkäten var klar för undersökning kontaktades rektorerna på båda skolorna. De var 

förvarnade redan innan om undersökningen och bokade nu bara in ett bra tillfälle att komma 

dit. Nu skickades också talongen till föräldrarna ut då dessa skulle fyllas i hemma och sedan 

tas tillbaka till undersökningstillfället som var ungefär en vecka senare. Innan samlades även 

talongen om godkännande från föräldrarna in för att stämma av att det var ok att barnen 

deltog. När enkäten delades ut på plats i samband med lektionstid fick eleverna först en 

muntlig presentation som förtydligade studiens syfte dess område och att deras deltagande var 

frivilligt. Det var ett fåtal elever som inte fick medgivande till att delta och det gjordes på ett 

smidigt sätt och de eleverna slapp sitta med. Några lappar samlades in i efterhand då 

föräldrarna varit sena med att fylla i talongen hemma. De som fick nej hemifrån sorterades 

bort i efterhand, vilket kunde göras då enkäterna var numrerade och barnen som inte hade haft 

med sig lapparna vid undersökningstillfället fick efteråt skriva ett namn på framsidan av 

enkäter bara för att kunna koppla rätt lappen från föräldrarna till rätt enkät.  

2.4 Bortfallsanalys 

Antal elever som besvarade enkäten var 89 st av totalt 102 elever. 48 elever ingick i gruppen 

med intervention och 41 elever ingick i kontrollgruppen. Av dessa var det 6 elever som inte 

fick delta för föräldrarna och 9 som inte var närvarande vid undersökningstillfället, vilket gav 

en svarsfrekvens på 86 %. Eftersom jag fanns på plats och kunde svara på frågor vid 

undersökningstillfället, samt även kunde läsa igenom om alla frågor var ifyllda resulterade 

detta i att jag kunde flika in om någon fråga ej var ifylld och eleven kunde snabbt rätta till 

detta.  
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2.5 Databearbetning och statistisk analys 

Enkäterna delades ut i pappersform och fick därför sammanställas manuellt. Data fördes 

sedan in i ett Exceldokument. Svarsalternativen kodades och skrevs upp i en kodlista för att 

sedan lätt kunna läsas av då resultatet var sammanställt. Variabeln för grupp blev de två 

skolorna då jämförelser mellan skolorna skulle kalkyleras. Skolan som var kontrollgrupp blev 

kodad till skola 1 och skolan som var med i skolmatslyftet blev kodad till skola 2. 

Svarsalternativen i enkäten blev sedan kodade med siffror från siffran ett till så många 

svarsalternativ det fanns i frågan. I några frågor slogs vissa svarsalternativ ihop för att enklare 

kunna kategorisera svaren i respektive grupp för att underlätta jämförelsen mellan skolorna i 

sammanställningen senare. Det gällde framförallt de frågor som innehöll väldigt många 

svarsalternativ och gjorde att det blev för många resultat då de sammanställdes. Fråga 13 i 

enkäten (Bilaga 3) innehöll 5 svarsalternativ, där delades svaren in i tre svarskategorier istället 

för fem. Även fråga 12 och 14 som hade sju olika svarsalternativ delades upp i tre kategorier. 

Fråga 15, 16 och 18 i enkäten delades även de upp i tre kategorier istället för sex, just för att 

kategorisera liknande svarsalternativ tillsammans och underlätta sammanställningen. 

Eftersom enkäten både innehöll nominaldata, där det fanns kategorier utan naturlig 

rangordning, och ordinaldata, där svaren var kategoriserade utifrån naturlig rangordning, 

användes olika sambandstest i den statistiska analysen (Statistica 12, StatSoft Inc, Tulsa, 

Oklahoma, US). Till ordinaldata, t.ex. fråga 8, där eleverna själva skulle skatta om de kom 

upp i 60 minuters fysisk aktivitet varje dag, var alternativen ja, nej eller jag vet inte, användes 

Chi2-test för att undersöka frekvens. För att jämföra rangordningar i data mellan två 

oberoende grupper användes Mann-Whitney U test. Utöver dessa test sammanställdes 

enkätsvaren var för sig i varje grupp och enkätfråga för att se frekvensen av olika 

svarsalternativ i respektive grupp.  

2.6 Reliabilitet och validitet 

Enkätens grad av validitet avgörs genom huruvida frågorna mäter det som de är avsedda att 

mäta, vilket kräver en bra formulering och ett tydligt budskap. Vad gäller reliabiliteten avgörs 

den genom huruvida upprepade mätningar skulle ge samma resultat. Att genomgående sätta 

dessa i fokus i utformningen av enkäten minimerar risken för att man låter slumpen avgöra 

och man får ett mer tillförlitligt resultat. (Ejlertsson, 2005, s.99) Att ställa välformulerade och 

tydliga frågor till barn är utmanande då man måste omformulera sitt eget språk och egna 

valda ord i vissa sammanhang. Pilotstudien blev därför viktig i den här undersökningen för att 

få resultatet så sanningsenligt som möjligt. Det kändes även viktigt att finnas på plats så att 
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barnen verkligen kunde fråga om det var ord eller meningar de inte riktigt förstod innebörden 

av. Ord som barnen frågade flera gånger om under själva undersökningen var: Optimism, 

välbefinnande och meningsfullhet. Genom att finnas där kan man lätt förklara och undvika att 

svaren blir felaktiga på grund av missförstånd.  

2.7 Etiska överväganden 

Sedan 2004 finns regler som säger att barn som vid ett undersökningstillfälle ännu inte fyllt 

15 år behöver målsmans medgivande för att få medverka i undersökningar. Därmed 

utformades och skickades en särskild talong ut till föräldrarna med information, tillåtande och 

underskrift som de sedan fick skicka med barnen till skolan i samband med 

undersökningstillfället. De barn som fått medgivande att delta fick sedan fylla i enkäten på 

plats vid ett och samma tillfälle i skolan. Alla medverkande elever informerades om att deras 

deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Rektorn och 

lärarna på skolan hade fått information tidigare om vad undersökningen handlade om och 

hjälpte också till att informera föräldrarna och bokade in en passande tid. Alla uppgifter 

lagrades och avrapporterades sedan så att enskilda individer ej går att identifiera. Enkäterna 

var även numrerade så att specifika namn kom ej fram.  

3 Resultat 

Totalt deltog 89 elever i undersökningen. 48 elever deltog från skolan som haft skolmatslyftet 

(skola 2), vilket var interventionen i undersökningen. Kontrollgruppen från den andra skolan 

(skola 1) bestod av totalt 41 elever.  

3.1 Allmänt välbefinnande  

Det fanns inga signifikanta skillnader i frågan om hur eleverna på respektive skola mådde just 

idag. Majoriteten bland eleverna på båda skolorna mådde förhållandevis väldigt bra den här 

dagen om man tittar på svarsalternativens procentuella fördelning. Det var endast 0.2 % som 

mådde mycket dåligt och ingen som mådde dåligt. Resterande var fördelade mellan att de 

mådde mycket bra, bra eller ganska bra.  
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Figur 1 Fördelningen mellan skolornas svar i frågan hur de mår just idag. Skola 1 = 

kontrollgrupp och skola 2 = interventionsgrupp.   

 

I frågor rörande allmänt välbefinnande (Tabell 1) fanns endast en signifikant skillnad mellan 

grupperna. Eleverna i skola 2 kände sig oftare ensamma jämförelsevis med skola 1 (p=0,034).  

 

Tabell 1 Fördelningen mellan skolorna i frågan om hur ofta (under de senaste 3 månaderna) 

eleverna har känt/känner:  

 

 

 

 

 

 

I nästa fråga (Tabell 2) rörande allmänt välbefinnande ställdes samma typ av fråga men 

eleverna fick ranka hur ofta under de senaste tre månaderna de känt: hopp och optimism, 

glädje/lycka, koncentrerade, välbefinnande och meningsfullhet. Där fanns ingen signifikant 

skillnad men man kunde se en tendens till att eleverna på skola 1 oftare kände glädje/lycka 

(p=0,061).  

 

Tabell 2 Fördelningen mellan skolorna i frågan om hur ofta (under de senaste 3 månaderna) 

eleverna har känt/känner:  

Skola 1 Skola 2 

Hopp & optimism 73,2 % 68,7 % 
Glädje/Lycka 78,04 % 68,7 % P=0,061 
Koncentrerad 73,2 % 75 % 
Välbefinnande/ Mår bra 80,4 % 87,5 % 
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Stressad 22 % 16,7 % 
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Meningsfullhet 63,4 % 62,5 % 

3.2 Fysisk aktivitet och träningsvanor 

Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna. (p=0,019), dvs. skola 2 (skolmatslyftet) 

hade i högre utsträckning skattat att de kom upp i 60 min/dag där 77,08% fyllt i Ja jämfört 

med skola 1 (kontrollgruppen) där 48,7% svarat Ja på frågan.  

 

 

Figur 2 Andelen elever i varje skola som själva uppskattade om de kom upp i 

rekommendationen för fysisk aktivitet, 60 minuter varje dag med måttlig intensitet.  

 

För att kartlägga elevernas aktivitetsvanor ställdes frågor som rörde både tiden i skolan och 

utanför.  Eleverna fick svara på frågor om transport, hur de tar sig till och från skolan, 

aktivitetsvanor utanför skolan både på sin fritid eller någon klubb/förening, och vad man 

sysslade med på rasterna i skolan. Just för att få en övergripande bild över den dagliga 

aktiviteten. Det ställdes även en fråga om stillasittande, som även det är ett bra komplement 

för att se över den fysiska aktiviteten. Där ställdes frågan om hur många timmar ungefär 

eleverna spenderade framför tv/datorn per dag. 

 

Vad gäller transporten till och från skolan fanns ingen signifikant skillnad. De flesta hade 

svarat att de tog sig till skolan gående eller med cykel, där 56 % i skola 1 tog sig dit gående 

eller med cykel och 52 % i skola 2 gjorde detsamma.   
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Figur 3 Fördelningen mellan skolorna hur eleverna oftast tar sig till och från skolan,  

 

För att undersöka elevernas aktivitetsvanor under skoltiden ställdes frågan om vad de gör 

under rasten, där eleverna fick kryssa i de alternativ som stämde överens. Fyra alternativ 

fanns att kryssa i, vilka var: att man rör på sig när man leker/spelar bollspel, går, pratar med 

kompisar eller står stilla. Där klassades fysisk aktiv som att gå eller leka/spela bollspel. Där 

fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. De flesta, 80 % i båda grupperna, svarade 

att de leker/spelar bollspel. Näst vanligast var att prata med kompisar, därefter att gå, och 

ovanligast var att stå stilla, där båda grupperna hade en frekvens på 5 % som kryssat i det 

alternativet.  

 

För att se hur mycket eleverna rörde på sig utanför skolan och hur i så fall, fick eleverna fylla 

i olika alternativ angående hur mycket de i allmänhet rört på sig eller ansträngt sig kroppsligt 

under fritiden, de senaste tre månaderna. Alternativen var allt ifrån att ha rört på sig väldigt 

lite till att regelbundet ha ägnat sig åt hård träning där den fysiska ansträngningen varit stor. 

Man fick alltså kryssa i flera alternativ om man tyckte fler alternativ stämde överens med sig 

själv. Resultatet gav en signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,008). Skola 2 hade i större 

utsträckning kryssat i att de ägnat sig åt vardagsmotion i form av promenader, cykling, lekt, 

städat med mera jämfört med kontrollgruppen (skola 1). För övrigt sågs inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna.  
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Figur 4 Visar fördelningen mellan skolorna i fysisk aktivitet på fritiden 

 

För att ta reda på hur aktiva eleverna var i någon förening eller klubb ställdes även en fråga 

om hur ofta man utövade någon organiserad typ av aktivitet. Där såg man ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna. Om man tittade överlag på båda grupperna var även den 

procentuella fördelningen jämnt fördelad. Ca: 20 % utövade någon typ av föreningsidrott 

minst 5 gånger i veckan. 40 % låg på 2-4 gånger i veckan, 25 %  1-2 gånger i veckan. De som 

utövade denna typ av aktivitet mer sällan låg på ca 7 % och de som svarade att dem aldrig 

gjorde det var 4 %.  

 

Sista området vad gäller fysisk aktivitet var frågan som ställdes kring stillasittande. Eleverna 

fick skatta hur många timmar/dag de tillbringade stillasittande tid framför tv/datorn. Tittar 

man på de elever som låg över riskgränsen som är mer än 3 timmar/dag var det i skola 1 41,3 

% som kom upp i de timmarna och 25 % i skola 2 som kom upp i samma. Det fanns dock 

inga signifikanta skillnader emellan grupperna. 

 

Figur 5 Stillasittande framför tv/dator per dag 
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3.3 Kostvanor 

Gällande barnens kostvanor, som har varit i största fokus under skolmatslyftet, ställdes frågor 

i enkäten rörande frekvens av måltider under dagen, upplevs miljö i skolmatsalen, konsumtion 

av olika typer av livsmedel och kring själva lunchen i skolan.  

 

I frågan om hur ofta olika livsmedel konsumerades fanns flera signifikanta skillnader mellan 

grupperna. Kontrollgruppen (skola1) drack oftare läsk än skola 2 (p=0,007). Kontrollgruppen 

åt även oftare sockrade flingor (p=0,016) och mer sällan mörkt bröd (p<0,001) än skolan som 

haft skolmatslyftet. En tendens visades även att kontrollgruppen oftare konsumerade chips 

och popcorn (p= 0,051).  

 

För att titta närmre på hur fördelningen mellan grupperna såg ut bland konsumtion av olika 

livsmedel beräknades frekvensen ut hos både grupperna och presenteras i Figur 6. 

I kategorin ”aldrig” var önskemålet såklart att barnen skulle kryssa i att de aldrig åt 

skräpmaten med mycket mättade fetter och socker i och att ingen skulle kryssa för att de 

aldrig åt frukt och grönsaker. Det var ändå få som fyllde i att de aldrig åt frukt och grönsaker. 

I genomsnitt var det 10 % i skola 1 som aldrig åt frukt och grönt, och genomsnitt 6 % i skola 

2 som aldrig åt detta.   

 

 

Figur 6 Fördelningen mellan skolorna där eleverna fyllt i vilka livsmedel de sällan eller aldrig 

konsumerar. 

 

När frekvensen av konsumtion gick upp till ett par till flera gången i veckan ökade 

svarsantalet på samtliga kategorier, se figur 7. Dock finns ingen signifikant skillnad. Vad 
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gäller livsmedel med högt sockerinnehåll låg båda skolorna väldigt högt i antal elever som 

flera gånger i veckan konsumerade dessa. Godis konsumerades flera gånger i veckan hos 60 

% hos skola 1 respektive 52 % & i skola 2. Läskkonsumtionen låg också högt med 61 % 

respektive 52 %. Sockrade flingor kom upp i 24 % respektive 17 %. Även glass låg 

förhållandevis högt med 23 % respektive 37 % av elevantalet som konsumerade detta flera 

gånger i veckan.  

 

 

Figur 7 Fördelningen mellan skolorna där eleverna fyllt i vilka livsmedel de några gånger i 

veckan konsumerade.  

 

De elever som dagligen konsumerade dessa livsmedel presenteras nedan i figur 8. Vad vi kan 

utläsa här är att i skola 2 var det fler 41 % jämfört med 24 % i skola 1 elever som dagligen 

konsumerade frukt och grönt. Procentuellt fördelat hade Skola 1 fler elever som konsumerade 

läsk, saft, eller juice, hamburgare/korv, pizza, chips/popcorn, kakor, yoghurt och sockrade 

flingor, de livsmedlen med högst innehållande sockermängd och mättade fetter. Där 

konsumtionen av läsk visade en signifikant skillnad (p=0,007). Skola 2 hade dock 

procentuellt fördelat, 2 % fler elever som konsumerade godis, choklad och glass dagligen.  
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Figur 8 Fördelningen mellan skolorna där eleverna fyllt i vilka livsmedel de dagligen 

konsumerade 

3.4 Miljö 

Fler signifikanta skillnader fanns rörande miljön i skolmatsalen. I enkäten ställdes frågor om 

olika påståenden rörande lunchen i skolan där de fick kryssa i hur väl det stämde överens med 

verkligheten. I första påståendet, om eleverna uppfattade matsalen som lugn, svarade de flesta 

att det inte stämde, båda skolorna hade liknande svar, ca: 7 % kände att detta stämde. Hälften 

var överens om att detta inte stämde, resterande svarade tveksamt, så ingen signifikant 

skillnad fanns mellan grupperna där. I frågan gällande om matkön gick snabbt fanns en 

signifikant skillnad (p<0,001) där eleverna i skola 2 upplevde att matkön gick snabbare än i 

skola 1 där 42 % svarade att detta stämde, jämfört med skola 1 där endast 15 % svarade att 

detta stämde. Skola 2 ansåg även att påståendet ”vuxna äter med oss i matsalen” stämde i 

större utsträckning än skola 1, vilket var en signifikant skillnad (p<0,001). För påståendet 

”Mina bordsgrannar uppför sig” fanns ännu en signifikant skillnad mellan grupperna 

(p=0,002) där skola 2 ansåg att detta stämde mer överens än skola 1. I frågan om eleverna åt 

med någon de kände var det däremot tvärtom, de i skola 1 verkade i större utsträckning 

(p=0,02) äta med någon de kände (95 %) jämfört med eleverna i skola 2 (91 %). Den sista 

jämförelsen mellan grupperna var också signifikant (p=0.08), det var påståendet ”det känns 

tryggt i matsalen”. Skola 2 tyckte att detta stämde i större utsträckning (81 %) jämfört med 

skola 1 (61 %).   
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Figur 9 Hur eleverna ansåg olika påståenden angående miljön i skolmatsalen  

 

Gällande måltider på dagarna fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. I enkäten 

fick eleverna fylla i hur ofta under skoldagarna (mån-fre) de åt frukost, lunch, middag och 

vilka delar av skollunchen man åt (huvudrätten, salladen, mjölken och brödet). Vad gäller 

frukosten var det ändå ett antal elever som svarade att de aldrig åt frukost, vilket blev 

uppmärksammat även då det inte var någon signifikant skillnad. 17,7 % i skola 1 åt inte 

frukost jämfört med 10,4 % i skola 2 som aldrig åt frukost. Vad gäller vilka delar av 

skollunchen man åt togs ett diagram fram av resultatet för konsumtion av skollunchens sallad, 

eftersom de andra delarna inte skiljde sig så mycket åt. Här ser vi fördelningen mellan 

grupperna eftersom även detta var intressant, trots avsaknad av signifikant skillnad.  

 

Figur 10 Hur konsumtionen såg ut gällande salladen vid lunchen på båda skolorna.  
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4 Diskussion 

Elevernas hälsovanor varierade beroende på område och skola, dock hittades flera 

signifikanta resultat där eleverna på skolmatslyftets skola drack mindre läsk, åt oftare mörkt 

bröd och att de konsumerade mindre chips, popcorn mm. Signifikanta resultat hittades även 

hos elevernas upplevda miljö i skolmatsalen. Eleverna på skolmatslyftets skola upplevde 

större trygghet genom att de vuxna oftare åt tillsammans med barnen, matkön upplevdes gå 

snabbare samt att barnen själva och bordsgrannarna uppförde sig bättre under måltiden. En 

nackdel man skulle kunna se med skolmatslyftet var då att kontrollgruppen hade ett 

signifikant resultat där de upplevde i större utsträckning att de åt med någon de kände jämfört 

med eleverna på skolmatslyftets skola. Dock kan det diskuteras vara positivt eller negativt. 

Man kan tolka detta som att de elever som inte alltid sitter med någon de känner är mer öppna 

att kunna umgås med flera barn än de man alltid umgås med. Vilket kan vara positivt om man 

ser på den sociala förmågan och att våga prata och umgås med nya kompisar. Resultaten 

påvisade också skillnader i grad av fysisk aktivitet, där fler eleverna i skolmatslyftet kom upp 

i 60 min/fysisk aktivitet per dag och skattade sig mer aktiva än kontrollgruppen.  

 

Syftet med studien var att utvärdera effekterna av en intervention som faktiskt har genererat 

intressanta resultat som kommer vara till nytta för framtida projekt både genom 

skolmatslyftets fortsatta utveckling och andra projekt. Trots kort tid och en relativt liten grupp 

har skolmatslyftet visats ge resultat på alla områden som fysisk aktivitet, kostvanor och 

upplevd miljö i skolmatsalen. Att studien påvisat positiva resultat gör att vi kan se att 

skolmatslyftet gett effekt och vi kan förbättra elevernas hälsovanor och kunskaper genom att 

arbeta på det här sättet.  

 

4.1 Metoddiskussion 

Det är viktigt att använda rätt typ av mätverktyg utifrån studiens syfte. En enkätundersökning 

kändes i det här fallet helt rätt eftersom enkätundersökningar kan göras på ett större urval 

jämfört med intervjuer. Dessutom är frågeformuleringen standardiserad vilket innebär att alla 

frågor presenteras på samma sätt för alla respondenter. Jag valde i utformningen av enkäten 

att dela upp frågorna i olika kategorier just för att enkelt kunna sammanställa och analysera 

resultateten. Valet av enkätform, som blev gruppenkät, berodde på att jag ville ha en hög 
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svarsfrekvens och att själv kunna finnas tillgänglig för dem som hade frågor. Till skillnad från 

om man hade skickat ut enkäter via nätet eller hem till personer hade troligtvis bortfallet blivit 

betydligt högre. Att finnas på plats, sätta av tid tillsammans med lärarna och respondenterna 

samt att kunna svara på frågor på plats gjorde att bortfallen inte berodde på tidsbrist, 

ointresse, att man glömmer bort etc.  

 

Dock kan man diskutera hur, var och när enkäten ska delas ut. Tanken var först att göra en 

före- och efter kontroll där en skola före projektet startade skulle fylla i en enkät och sedan 

efter en tid fylla i igen, då med samma elever. En enkät gjordes faktiskt och skickades ut i 

början av projektet. Dock var den inte lika ingående i områdena som skulle tagits med och de 

samlades in utan datum och kodning, vilket gjorde att det inte gick att koppla enkäterna till 

vem som hade fyllt i och gör att en efter undersökning blir omöjlig att göra. Sedan hade man 

behövt vänta alldeles för länge för att låta tiden ha sin gång och för att det ska hinna ske 

någon förändring. Därför ströks den studien och det blev en ny enkät och en ny 

insamlingsmetod. Det som är intressant med den här studien är att en skola har jämförts med 

en annan likvärdig skola och skillnader har setts. Hade man gjort före – efter undersökning på 

samma grupp personer är det risk att de kommer ihåg frågorna sedan innan, vilket kan 

påverka svarsutgången. Och om det nu skulle ha skett någon förändring vet man inte säkert att 

det hade varit på grund av projektet. Yttre faktorer, så som nya hälsotrender, skulle ha kunnat 

påverka eleverna genom detta, eller om skolorna inte varit likvärdiga i olika bestämmelser 

inom området.  Nu har två liknande kommunala skolor i samma kommun även valts ut på 

grund av att utesluta att olika regler på skolan och budgetfrågor påverkar. Båda skolorna har 

samma möjlighet och budget vad gäller skolmaten t.ex. Alltså har skolorna samma 

regler/skolprinciper och förutsättningar till skillnad då om t.ex. hade jämfört två privatägda 

skolor som själva kan besluta om sådana frågor. Så genom att göra den här undersökningen 

vid ett och samma tillfälle och med två likvärdiga grupper utesluter vi den yttre miljön, tiden 

emellan och samhällstrender som faktorer. 

 

Vad gäller tiden och när man delar ut enkäten kan såklart också spela roll. Jag planerade in 

besöken hos skolorna under samma dag och efter varandra just för att undersökningstillfället 

skulle ligga lika i tiden för båda skolorna. Kontrollgruppen var först på morgonen. Därefter 

skolmatslyftet som fyllde i enkäten strax innan lunch. Detta skulle ha kunnat påverka 

utgående resultat. Eleverna kan ha varit trötta på morgonen. De andra eleverna var kanske 
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hungriga eftersom deras undersökning var precis innan lunch. Det finns en del aspekter att 

tänka på vad gäller när på dygnet man väljer att genomföra undersökningen.  

 

Gällande dessa talonger som skulle skickas ut till alla föräldrar som barnen skulle ha med 

tillbaka sedan, eftersom eleverna var under 15 så var detta nödvändigt enligt föreskrivna 

regler. Det var väldigt besvärlig och tidskrävande för både mig som projektansvarig, lärare 

och andra inblandade. Jag fick åka flera gånger extra för att hämta in lappar som flera 

föräldrar var sena med att lämna in, varpå jag sedan skulle leta upp rätt enkät till rätt talong 

för att se till så att de som var sena med inlämningen av lapparna, och inte ville vara med i 

undersökningen, togs bort. Det var minst sagt tidskrävande, men lärare på skolorna och rektor 

var väldigt hjälpsamma och trevliga. Dock blev jag förvånad över att det var en del föräldrar 

som svarade nej på talongen om att deras barn fick vara med och fylla i enkäten. Frågor som 

kom upp för mig var då varför och av vilken anledning. Ifall de hade missuppfattat syftet med 

undersökningen, att de inte läst informationstexten eller att de kanske inte var intresserade av 

hälsofrågor i allmänhet, men det lämnar jag osagt.  

 

Under själva undersökningstillfället då jag var på plats i skolorna och eleverna satt och fyllde 

i, var jag glad att finnas på plats eftersom det dök upp en del frågor som jag då kunde besvara 

på en gång när det väl kom upp. Något jag uppmärksammade var skillnaden vad gäller 

nyfikenheten hos eleverna och hur många som ställde frågor vid undersökningstillfället. I 

skolan som haft skolmatslyftet ställdes frågor hela tiden. Jag funderade över vad det kunde 

bero på. Jag hade förberett en presentation där jag muntligt förklarade vad undersökningen 

gick ut på innan där samma presentation sas till båda grupperna direkt innan enkäten delades 

ut. Kunde lärarna ha förberett dem olika och i så fall vad hade de sagt innan jag kom dit? Det 

kanske kan ha haft betydelse. Eller har det just med skolmatslyftet att göra, där de eleverna 

faktiskt under en längre period pratat mycket om hälsa, kost och motionsvanor. Min teori är 

att de kanske var mer insatta i ämnet och redan innan hade väckt många tankeställare som 

kontrollgruppen inte hade med sig. 

 

Detta är fortfarande en väldigt liten studie. Hade man låtit projektet fortgå under ännu längre 

tid hade man förmodligen sett ännu större förändringar. Skolmatslyftet utvecklas hela tiden 

och skolan hittar nya sätt hela tiden att jobba med hälsofrämjande åtgärder. Så det hade varit 

intressant att se ifall ännu större skillnader hade kunnat påvisas under längre tid. Det hade 

även varit intressant att mäta samma elevers hälsovanor över tid. Att man innan ett projekt 
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testar eleverna, och senare gör samma test på samma elever för att se om någon förändring 

skett över tid där. Detta skulle dock vara tidskrävande och såklart är det alltid en fråga om 

resurser.  

4.2 Resultatdiskussion 

Den enkätundersökning som genomfördes gjordes alltså under ett tillfälle och jämförde 

samband mellan en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Resultatet beskriver egentligen 

verkligheten just nu, vid det tillfället, och tar reda på människors förhållanden, vanor och 

attityder vid just ett visst tillfälle, utan någon egentlig relation framåt eller bakåt i tiden. 

Resultatet från den här studien visar därmed samband mellan olika variabler men ingen orsak. 

Av det skälet kan resultatet endast visa hur något förhåller sig idag och hur det skiljer sig. Jag 

kan inte dra slutsatser om vad som orsakat vad egentligen, och att det faktiskt är projektets 

effekter som gett dessa resultat, men jag kan fastställa att det faktiskt finns signifikanta 

skillnader emellan grupperna. Därefter går det att diskutera vad som kan ligga bakom dessa 

skillnader. 

4.2.1 Kostvanor 

Golley, Pearce & Nelson (2010)  hade studerat sockerinnehållet i skolmaten där resultatet 

visade att luncherna innehöll 20 % socker, vilket är dubbelt så mycket som det 

rekommenderade intaget i Sverige som är på 10 %, och ännu värre om man kollar på WHO:s 

max rekommenderade intag som ligger på 5 %. (NNR, 2012, s.17). Tittar man över en hel dag 

vad barnen får i sig, är siffrorna än mer skrämmande. Som Fernholm, 2014, tog upp var 40 % 

av barnens dagliga energiintag tillsatt socker. Vilket är 35 % över WHO:s rekommendation. 

Tänker man då att barn får i sig detta varje dag, året om, i flera år, då förstår man nästan att 

organen inte orkar ta hand om allt och att fetman blir ett faktum tillslut på grund av det 

energiöverskottet som finns där konstant. Den här sockerkonsumtionen sågs egentligen hos 

båda grupperna där den genomsnittliga konsumtionen av godis flera dagar i veckan låg på 57 

%, läsk på 56 %, sockrade flingor 20 % och, glass på 35 %. Om det var samma elever som åt 

alla livsmedel med hög sockerhalt gick inte att utläsa eftersom resultatet sammanställts på 

gruppnivå och inte sett resultat för varje enskild individ. Det hade dock varit intressant att ta 

reda på om det var samma elever som överlag konsumerade dessa livsmedel och jämföra det 

med konsumtion av frukt och grönt. Konsumtionen av socker i resultatet gör de tidigare 

studierna relevanta i det syftet att se över sockertrenden och se att det faktiskt är en hel del 

socker som konsumeras dagligen hos barnen. Det som Fernholm (2014) även beskrev. Att 
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gränsen mellan fest och vardag suddats ut och barn konsumerar sötsaker i princip alla dagar i 

veckan nu för tiden. Det var inte många barn i min studie som bara drack läsk, åt godis och 

sötsaker endast en gång i veckan, utan det handlade om några dagar till flera dagar i veckan 

eller dagligen. Det som är anmärkningsvärt är att det inte bara är i dessa sötsaker det finns 

tillsatt socker. Det finns även gömt i vanlig mat och livsmedel många inte tror ska innehålla 

så mycket socker som det faktiskt gör. Vilket gör att man kanske tror att man inte fått i sig så 

pass mycket socker som man egentligen har. Sockret hade inte varit så omtalat och ”farligt” 

om det inte hade handlat om en överkonsumtion. Hade vi överkonsumerat något annat hade 

detta också fått konsekvenser. Men just sockret är idag ett stort problem, och kan man minska 

på sockret allmänt har man redan där uppnått en hälsovinst. Vilket är något skolmatslyftet 

aktivt arbetar med. Att minska barnens sockerkonsumtion och uppmärksamma eleverna att 

själva se hur de kan undvika tillsatt socker i livsmedel. Att ge barnen verktyg att själva kunna 

göra hälsosamma val.  

 

Att skola 1 procentuellt oftare åt frukt och grönsaker flera gånger i veckan än skola 2 berodde 

förmodligen på att skola 2 åt frukt och grönt varje dag i större utsträckning och fler hamnade i 

den kategorin, vilket blir lite missvisande. För vad resultatet talar om är den procentuella 

skillnaden mellan grupperna i diagrammet och jämför det totala. Alltså, fler i skola 2 åt mer 

frukt och grönsaker än skola 1 om man ser över det totala över diagrammen och inte på 

enskilda diagram för varje enskild kategori. Det var inte signifikant men det fanns tydliga 

procentuella skillnader. Just frukt och grönt är något som livsmedelsverket förespråkar och 

ser idag en brist hos barns allmänna kostvanor som tidigare nämnt. Skolmatslyftet som även 

här jobbar aktivt för att marknadsföra och presentera nya spännande grönsaker för barnen 

varje vecka, genom veckans grönsak och veckans utmaning, ser till att barnen får chans att få 

i sig tillräckligt för att täcka behovet varje dag. Vilket även visades i resultatet, att det fanns 

vissa skillnader på nutritionsnivåer över det totala mellan skolorna, vilket var positivt. 

Liknande resultat fann man i studien med Katz et.al.(2010) där de istället satte in 

nutritionsdetektiver för att sprida kunskap och öka nutritionsnivåer i skolan, där man också 

satsade mycket på frukt- och grönt intag främst genom verbal information. Vilket stärker 

trovärdigheten att detsamma ska ha skett i den här interventionen där lite av samma metoder 

använts.  

 

Som Morin (2013) tog upp, finns ett signifikant samband mellan fetma och att inte äta 

frukost. Skolornas resultat i den frågan var att skola 2 även var bättre på denna vana. Skola 2 
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hade 10 % som inte åt frukost på morgonen jämfört med skola 1 där 18 % aldrig åt frukost. 

Åter igen indikerar detta att skolmatslyftet gett effekt, även på frukostvanor mellan skolorna. 

Där kan man dock diskutera föräldrarnas engagemang som påverkande faktor. Eftersom 

barnen inte äter frukosten i skolan kan vi inte utesluta att det finns andra faktorer som 

påverkar just det resultatet. Som nämnt i tidigare forskning, följer barnen ofta föräldrarnas 

beteende. Det kan ju vara så att detta beror på något annat än skolmatslyftet, barnen kanske 

inte äter frukost tillsammans med sina familjer gemensamt på morgonen. Föräldrarna har 

kanske själva en vana att inte äta frukost, då får sannolikt barnen samma beteende. Om detta 

gäller för frukost, borde inte samma betingelser finnas hos andra beteenden också, som att 

borsta tänderna, träna, vara aktiv, tv tittande etc. Alla beteenden och vanor egentligen. Så 

genom att implementera interventioner på andra plan skulle man egentligen kunna påverka 

barnen på flera sätt. Något för framtida forskning skulle kunna vara att ta reda mer på miljön 

kring barn och vad som påverkar det egna valet hos varje individ. Det kanske finns fler arenor 

att se över än föräldrarna och de vuxna i barnens närhet.  

  

4.2.2 Fysisk aktivitet 

Gällande grad av fysisk aktivitet kunde vi konstatera att skola 2 var mer fysisk aktiva, eller 

åtminstone skattade sig mer fysiskt aktiva. Som FYSS 2015, tog upp borde barn, för att uppnå 

hälsovinster, komma upp i minst 60 minuters aktivitet varje dag. 77,8 % i skola 2 jämfört med 

48,7 % i skola 1 skattade att de kom upp i 60 minuter varje dag, vilket är en relativt stor 

skillnad. Att detta berodde på att det faktiskt såg ut så eller att barnen som haft skolmatslyftet 

varit mer medvetna om vad som faktiskt är fysisk aktivitet, eftersom de uppmärksammats om 

ämnet hälsa i större grad, kan diskuteras. Ett mått på självskattning är väl kanske inte det 

bästa mätverktyget heller om man tänker på barn och tendensen att överskatta fysisk 

aktivitetsnivå. Som Brettschneider & Naul (2004) hade studerat kring och funnit att 

framförallt barn lättare överskattar sin fysiska aktivitet och då främst på högre intensitet. Att 

komplettera självskattade rapporter med accelerometrar, som direkt mäter aktivitetsgrad, hade 

varit ett alternativ. Dock kändes det lite överdrivet då det var fler hälsovanor som skulle mätas 

och just det låg inte riktigt som prioritering över de andra områdena jag ville mäta.  

 

Just fysisk aktivitetsgrad mättes genom flera frågor, bland annat stillasittande. Som Fernholm 

2014 tog upp såg allmänna siffror ut så att 25 % av alla 11-15 åringar satt vid datorn mer än 3 

timmar per dag och 30 % framför tv:n varje dag. Det stämde ganska bra överens med de 
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siffrorna i sammanställningarna. Dock skiljde det sig ganska mycket procentuellt mellan 

skolorna. Skolmatslyftets skola satt mindre framför tv:n och datorn där 25 % gjorde det 

jämfört med kontrollgruppen som kom upp i 41 %. Där kan man börja anta att siffrorna 

angående fysisk aktivitet 60 minuter per dag kanske ändå stämmer. Skola 2 skattade att de 

både rörde på sig mer och satt framför datorn mindre. Kopplar man ihop detta med fler 

hälsovanor har man sett att individer med hög fysisk aktivitet också äter mer frukt och grönt. 

Tittar vi på resultaten som sågs i den här studien kan man faktiskt se att detta skulle kunna 

indikera detta. Eleverna på Skolmatslyftet hade både skattat sig mer fysiskt aktiva och fyllt i 

att dem oftare konsumerade frukt och grönt. Mängden frukt och grönt togs inte hänsyn till i 

undersökningen utan bara frekvensen.  

 

Fysisk aktivitet kopplat till kunskapsnivåer har också påvisats finnas samband. Vilket även 

nutritionsnivåer påvisades. Som i artikeln om fetma som Bouvin (2015) tog upp, fanns ett 

samband mellan fetma och barn som avslutade gymnasiet, där barn med fetma i större 

utsträckning inte avslutade gymnasiet. Om fysisk aktivet kan motverka fetma, skulle detta 

även kunna påverka, i sin tur, att barnen klarar av skolan bättre genom att de inte blir 

överviktiga. Nu har inte barnen i den här studien mätt BMI eller övervikt hos barnen på det 

sättet, så vi kan inte dra några slutsatser. Förutom att fler elever i skolmatslyftets skola 

skattade att de komma upp i 60 minuters fysisk aktivitet per dag.  

 

Sista området kring elevernas aktivitetsvanor är transporten som egentligen inte gav några 

relevanta resultat förutom att frågan borde ställts med både alternativ för vintern och 

sommaren. Det kan vara bra att ta upp ifall detta skall göras i framtida studier och man vill få 

en helhetsbild över barnens transport vanor över hela året.  

 

4.2.3 Miljön och skolan som arena 

Sammanfattar vi den här studien med de signifikanta resultaten emellan skolorna genom 

miljön i skolmatsalen. Där eleverna i skolmatslyftets både kände att matsalen var en lugnare 

och tryggare plats, att lärarna fanns tillgängliga, och att bordsgrannar uppförde sig i större 

utsträckning. Vilket, om man kollar hur skolmatslyftet beskriver skolmatsalen, skulle kunna 

vara förståeligt då de verkligen satsat på matsalen och miljön där. Därmed tycker jag att vi 

kan konstatera att hela skolan också är en viktig arena och en utmärkt plattform att sprida 

kunskap på och nå ut till väldigt många barn samtidigt. Genom att utveckla undervisningen i 
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hälsa, kost och motionsvanor kan skolan bidra till att skapa bestående motivation och intresse 

för ämnet. Där eleverna själva också sprider kunskap till varandra genom att t.ex. bli 

smoothie- eller sockerambassadörer, som var en del av skolmatslyftet. Att låta eleverna bli 

delaktiga i beslut vad gäller skollunchen, aktiviteter och lärandet tror jag att en inre 

motivation kommer driva barnen att själva göra hälsosamma val, utan att vuxna måste tvinga 

fram beteenden.  

 

Vad gäller resultaten angående miljön i matsalen hos skolorna fanns som tidigare nämnt 

många signifikanta skillnader. 81 % i skola 2 kände att skolmatsalens miljö kändes trygg 

jämfört med 61 % i kontrollgruppen. De kände även i större utsträckning att bordsgrannarna 

uppförde sig och att pedagogerna åt tillsammans med dem. Mycket av skolmatslyftets idéer 

gick ut på att skolmatsalen skulle vara mycket mer än bara en matsal. En plats för lärande 

med engagemang från både pedagoger och barn där lärarna finns tillgängliga och öppnar 

diskussioner för ämnet kost och hälsa genom bordsstativ, veckans utmaning osv. Här kan man 

verkligen se att det fanns en signifikant skillnad mellan skolorna, inte bara genom att barnen 

äter nyttigare, de känner sig mer trygga i miljön i skolmatsalen. Skolan har visats ha ett viktigt 

inflytande och förhoppningsvis tar eleverna med sig dessa vanor utanför skolan.  

 

Eftersom barnen idag tillbringar 20 000 timmar av sin tid i skolan under sin uppväxt (Nilsson, 

2003, s.3) vilket också ledde till att 22-33 % av det dagliga energiintaget hos barnen skedde i 

skolan, kunde vi konstatera att skolan har en central roll i det hälsofrämjande arbetet även för 

deras egna vanor. Genom skolan kan vi få ut kunskap om matvanor, fysisk aktivitet och hälsa, 

men kan också använda skolans miljö att kunna lära ut en hälsofrämjande livsstil och tänka ur 

ett större perspektiv. Barnen lär sig både från sina föräldrar, genom undervisning och den 

miljö de lever i. Därför tror jag att det är viktigt att alla kanaler styrs via samma budskap och 

vad som menas med goda matvanor, fysisk aktivitet och en sund livsstil. Dock krävs det både 

en satsning på kunskapsinlärning och miljön på alla plan för att det ska vara effektivt. Alla 

måste vara med på det, till och med personalen i skolan som klagade på att sockret till kaffet 

och fredags fikat var borta. Att förändra beteenden är inte lätt, det är något man får jobba med 

över tid. Många ingrodda beteenden sitter väldigt hårt och är svåra att förändra. Men om vi 

inte gör något nu blir problemen och våra ohälsosamma vanor än svårare att bli av med tror 

jag. Genom att använda sig av resultaten från olika typer av liknande projekt kan vi hela tiden 

utveckla metoderna för att få en hälsosammare befolkning. Men jag tror det är viktigt att ta till 

sig det som faktiskt fungerar, utveckla eller göra bättre. Ser vi att dessa typer av 
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interventioner fungerar eller till och med bara ger en indikation om att det kan fungera. Då 

kan satsningar på fler skolor göras, projekt kan nå fler skolor, vilket leder till att fler barn får 

interventionen på deras skola. Detta i sin tur leder till att ännu större urvalsgrupper kan 

användas för att göra större studier om detta. Bara för att detta är en liten studie har det ändå 

framkommit signifikanta skillnader. Vilket är synd att bara kasta bort. Kan projektet sprida 

sig till fler skolor kan större studier göras och bättre resultat kan tas fram. För framtida 

forskning tror jag att detta är ett viktigt område att forska kring och kan göra skillnad för 

många barn och deras hälsa i framtiden.  

5 Slutsats och vidare forskning 

Slutsatser som kan dras utifrån denna undersökning är dela att det fanns signifikanta 

skillnader mellan grupperna och skolmatslyftet hade fler hälsosamma vanor jämfört med 

kontrollgruppen. Skolmatsalens miljö upplevdes tryggare hos de flesta elever i skola 2 och 

kostvanorna såg hälsosammare ut genom mått på intag av sötsaker jämfört med intag av frukt 

och grönt. Den fysiska aktiviteten sågs även där högre hos skolmatslyftets elever där fler 

skattat sig komma upp i 60 minuters fysisk aktivitet dagligen och skattade sig i lägre grad 

stillasittande. Eftersom detta endast undersökts vid ett tillfälle och det data jag tagit fram 

endast beskriver skillnader mellan grupperna utan att ta in beroendefaktorer, kan man inte 

säga direkt att detta är på grund av skolmatslyftet. Dock vill jag ändå påstå att det är på grund 

av skolmatslyftet, med tanke på vad skolan har gjort för insatser, den kunskap dessa elever 

har fått tagit del av och allt som skolan åstadkommit under denna tid måste ha påverkat 

eleverna. Ett fortsatt drivande av projektet, utveckling och spridning tror jag i framtiden 

kommer göra stor skillnad för elevers hälsa runt om i landet.  

 

När det kommer till att mäta hälsovanor är det svårt att mäta. Man skulle kunna se att andra 

metoder användes istället för enkäter, t.ex. stegräknare, aktivitetsdagbok, kostdagbok, 

kunskapstest osv. Men även där blir det en fråga om ekonomisk förutsättning och liknande 

resurser. För att få tillförlitliga resultat kan det behövas komplement som mäter fler aspekter 

och minskar andra missvisande faktorer också. Ett annat område jag tänkte på var att 

skolmatslyftet borde kombineras med någon typ av ”aktivitetslyft”. Att man bakar in dessa 

ämnen tillsammans då dessa, som vi genom tidigare forskning sett, tillsammans ger bäst 

effekt och är båda lika viktiga. Lägger man krut på båda delarna i skolan kanske man får ut en 

dubbel effekt.  
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Det hade även varit intressant att se om bara kunskapen eleverna fått gav någon effekt. 

Skolmatslyftet syftade mycket till att få ut kunskap till eleverna genom att lyfta ämnet kring 

skollunchen och hålla i föreläsningar och temadagar etc. Vilket jag tror kan ha gett mer effekt 

än vad som framgick i den här studien och i just den här enkätundersökningen. Det hade dock 

varit ett område intressant att studera. Just kunskapen hos eleverna tror jag är extremt viktig 

för att det är något eleverna får med sig resten av livet, och genom den egna kunskapen sedan 

själva kan göra hälsosamma livsstilsval på egen hand. Sammanfattningsvis har studien 

genererat intressanta resultat och angelägna frågor har väckts kring ämnet. Där jag själv ser en 

möjlighet till ljusare framtid vad gäller elevernas hälsovanor och skolmatslyftet som ett bra 

verktyg till den förbättringen.  

 

 

 

 



41 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Tryckta källor  

Bartholomew J. (2015). Environments Change Child Behavior, But Who Changes 

Environments? Kinesiology Review. ss. 71-76 

 

Becker W. & Enghard Barbieri H. (2003) Svenska barns matvanor 2003- resultat från 

enkätfrågor. Avd. för information, nutrition Livsmedelsverket. ss. 1-37 

 

Benton D. & Cook R. (1991) Vitamin and mineral supplements improve the intelligence 

scores and concentration of sit-year-old children. Person. Individ. Diff. Vol.12 No.11 

Pergamon Press, Great Britain. ss. 1151-1158 

 

Blomstrand E. & Apró W. (2009) Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten. 

FoU-rapport 2009:2. ss. 3-58 

Brettschneider W& Naul R. (2004) Study on young peoples lifestyles and sedentariness and 

the role of sport in the context of education and as a means of restoring the balance. Final 

report, Pederborn: University of Pederborn.  ss.1-206 

Christy G., Woolcott, PhD; Rod K. Dishman, PhD; Robert W. Motl, PhD; Matthai C., 

Claudio R. Nigg. (2013) Physical Activity and Fruit and Vegetable Intake: Correlations 

Between and Within Adults in a Longitudinal Multiethnic Cohort. American Journal of Helath 

Promotion. ss. 71-79 

 

Danielsson M. (2005/2006) Svenska skolbarns hälsovanor. Statens folkhälsoinstitut. 

Grundrapport. ss. 5-65 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

 

Syftet med studien är att utvärdera effekter av interventionen skolmatslyftet, gällande 

elevernas hälsovanor, jämfört med en kontrollgrupp med ett ”vanligt” skolmatsalskök. För att 

få en bild över elevernas upplevda psykiska, fysiska och sociala välbefinnande ställdes även 

frågor rörande det allmänna hälsotillståndet: 

 

- Hur ser barnens allmänna välbefinnande ut? 

- Hur ser barnens aktivitetsvanor ut?  

- Hur ser barnens kostvanor ut?  

- Hur ser den upplevda miljön i skolmatsalen ut? 

- Vilka samband finns mellan olika hälsovanor?  

 

Vilka sökord har du använt? 
Physical activity among children, eatingbehaviors, health behaviors among children, 

träningsvanor, kostvanor, fysisk aktivitet enkät, physical aktivity servey/questionary, eating 

habits, School environment for healthy behaviors 
 

 

Var har du sökt? 
Hemsidor: GIH – tidigare enkäter, Livsmedelsverket, WHO, Socialstyrelsen, NNR, 

Tidsskrifter: Mitt i Haninge, DN 

Artikeldatabaser: PubMed, Sport Discus, Google Scholar. 

Uppslagsverk: Nationalencyklopedin 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Health Habits among children 

Health behaviors and children 

Physical activity and children 

Physical activity habits among children survey/questionary 

Health environment and school children 

Health and food in primary school 

 

 

Kommentarer 
Det fanns väldigt mycket forskning kring barns aktivitetsvanor och kost men inte så mycket 

när man ville ha båda två och kolla samband där emellan. Fick flest relevanta sökträffar på 

PubMed och Sport Discus. Boken ”Det sötaste vi har” av Ann Fernholm har även varit en 

stor inspirationskälla och hjälp till den här studien.  

 



 

Bilaga 2 

Till dig som är förälder till ett barn i årskurs 5 i Haninge kommun! 

Jag studerar sista året på GIH, gymnastik och idrottshögskolan, Hälsopedagogprogrammet och denna 

undersökning är en del av en utvärdering av skolmatslyftet (ett projekt som genomförts under hösten 

2014 i Haninge) och ett examensarbete där en enkätundersökning kommer delas ut angående barns 

hälsovanor, kost och fysisk aktivitet samt medvetenhet kring allmänna hälsovanor.  

Rektorn och lärare på ert barns skola är informerade om enkätundersökningen och har gett sitt 

medgivande till att skolans elever i årskurs 5 får medverka i undersökningen.  

Undersökningen syftar till att ta reda på om olika hälsovanor samspelar med varandra. Skolmatslyftet 

har finansierats av socialstyrelsen och genomförts av hälsofrämjandet som flera skolor har medverkat i 

för att se om barnens kost och motionsvanor är påverkbara genom att jobba med vissa förbättringar 

vad gäller kosten och skolmaten. 

Enkäten kommer att delas ut till två klasser i årskurs 5 hos varje skola, i kommunala skolor i Haninge 

kommun. Deltagandet i undersökningen är naturligtvis både anonymt och frivilligt. För kvalitén på 

undersökningen är det dock viktigt att samtliga elever besvarar enkäten.  

Sedan januari 2004 finns regler som säger att barn som vid ett undersökningstillfälle ännu inte fyllt 15 

år behöver målsmans medgivande för att få medverka i undersökningen. Jag ber därför er föräldrar 

som har barn som ännu inte fyllt 15 år att fylla i uppgifterna nedan vad gäller ett medgivande 

att låta ert barn delta i undersökningen eller inte.  

Denna talong lämnas sedan till ert barn mentor/klassföreståndare så fort påskriven.  

Om du har några frågor eller vill veta mer, hör gärna av dig till mig för mer information! 

 

Tack på förhand! 

 

Emelie Johansson 

Tel: 076-568 54 95 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     Jag tillåter att mitt barn, som ännu inte fyllt 15 år, får delta i enkätundersökningen 

     Jag tillåter INTE att mitt barn, som inte fyllt 15 år, deltar i enkätundersökningen 

 

Elevens namn:…………………………. 

Skola:………………………………….. 

Klass:…………………………………... 

 

Målsmans underskrift   Namnförtydligande 

 

…………………………………….                              …………………………………………. 



 

Bilaga 3 

                                                                                    

       

                                

Hej! Jag är student på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm och skriver ett 

examensarbete där jag undersöker hälsobeteenden hos barn och ungdomar i klass 

5. Ett projekt som heter skolmatslyftet kommer i samband med detta att utvärderas. 

Det är ett projekt som syftar till att utveckla skolmaten för att främja elevers hälsa. 

Projektet genomförs av Hälsofrämjandets Riksförbund och finansieras av 

Socialstyrelsen.  

För att kunna undersöka detta kommer examensarbetet innefatta ett 

frågeformulär. I frågeformuläret ställer jag frågor om din hälsa, fysisk aktivitet, 

kost samt frågor om dina fritidsvanor.  

Försök besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att vara anonyma 

– det betyder att ingen kommer att veta vad just du har svarat.  

 

Tack på förhand för att du är med i studien! 

 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig  

 

Emelie Johansson 
Tel: 076-568 54 95 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Jag är:            Pojke         Flicka 

 

2. Jag är född i Sverige:               Ja 

                                                         Nej   

 Om nej, i vilket land? __________________ 

 

3. Hur mår du idag?  Mycket bra 

(Välj ett alternativ) Bra 

   Ganska bra 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

 

 

4. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta (under de senaste 3 månaderna) som du har 

känt/känner dig:  

 Aldrig Då och då Ofta Mycket ofta 

Trött/hängig     

Ensam     

Nedstämd     

Problem att sova     

Stressad     

 

 

5. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta (under de senaste 3 månaderna) som du har 

upplevt/upplever en känsla av: 

 Aldrig Då och då Ofta Mycket ofta 

Hopp & optimism     

Glädje/ Lycka     

Koncentrerad     

Välbefinnande/mår 

bra 

    

Meningsfullhet     

 

 

6. Hur tar du dig oftast till och från skolan? Sätt ett kryss i något av alternativen 

 Gående 

 Med cykel 

 Bil eller buss  

 En del av vägen med bil eller buss och en del gående/cykel 

 Annat, hur________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Hur mycket har du i allmänhet rört dig eller ansträngt dig kroppsligt på din fritid 

under de senaste tre månaderna? Sätt kryss för alla alternativ som stämmer in på dig. 
 

1. Har rört mig väldigt lite 

2. Har rört mig mycket lite men ibland tagit någon enstaka promenad eller liknande 

3. Har fått ”vardagsmotion” i samband med promenad, cykling, gå till och från skolan, gå 

ut med hunden, lekt, städat mm. 

4. Har avsiktligt ägnat mig åt lättare form av motion som promenader (eller andra 

aktiviteter med motsvarande ansträngning) minst en gång per vecka 

5. Har ägnat mig åt mer ansträngande motion som t ex snabba promenader, joggning, 

simning, motionsgympa eller motsvarande minst en gång per vecka 

6. Har regelbundet ägnat mig åt hård träning eller tävling där den fysiska ansträngningen 

varit stor, t ex löpning och olika bollspel 

 

8. Skulle du säga att du kommer upp i minst 60 minuters fysisk aktivitet med måttlig 

intensitet totalt varje dag? Måttlig intensitet menas med att din andning och puls ökar.  

Ja  Nej   Vet inte  

 

9. Vad gör du på rasterna en vanlig skoldag? (Du kan sätta fler än ett kryss) 

      Jag rör på mig när jag leker/spelar bollspel 

      Jag går 

      Jag pratar med kompisar 

      Jag står stilla mest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sätt ett kryss för hur ofta du motionerar eller idrottar under din fritid. 

 Räkna med det du gör i en klubb eller förening och det du gör för dig själv. 

 Minst fem gånger i veckan 

3–4 gånger per vecka 

1–2 gånger per vecka 

1–2 gånger per månad 

Mer sällan än en gång i månaden 

Jag motionerar inte alls 

 

10. Sätt ett kryss för hur många timmar under skoldagar (Måndag-Fredag)  

du vanligtvis brukar titta på tv, spela data/tvspel eller liknande? 

 inte alls 

 ca en halv timme om dagen 

ca 1 timme om dagen 

 ca 2 timmar om dagen 

ca 3 timmar om dagen 

ca 4 timmar om dagen 

 ca 5 timmar om dagen eller mer 

 



 

12. Vilka saker är viktiga/mindre viktiga för dig i samband med motion och idrott som 

hobby? 

Välj ett alternativ för varje rad.   
                                               Inte alls    Nästan ingen    Bara lite     Lite          Ganska                       Mycket 
                                                            Viktigt     betydelse         viktigt       viktigt          viktigt      Viktigt       viktigt 

Att tävla................................................... .......... ................ ................ ............... .............. ..........  

Att vara tillsammans med mina kompisar ......... ................ ................ ............... .............. ...........  

Att träna min kondition ........................... ........ ................. ................ ............... .............. ….......  

Det är roligt att röra på sig ...................... .......... ................. ................ ................ ............. ...........  

Att bli vigare (t.ex. att göra spagat)......... .......... ................ ................ ................ ............. ...........  

Att blir starkare i musklerna ................... .......... ................ ................ ................ ............. ...........  

Att leka.................................................... .......... ................. ................. ................. ............. ..........  

Att lära mig nya saker............................. .......... ................. ................ ................. ............. ...........  

Att ha fin utrustning eller fina saker ...... ........... ................. ............... ................. ............. ............  

Att vara i naturen.................................... ........... ................. ................ ................. ............. ............  

Att det är fartfyllt ................................... ........... ................. ............... ................. ............. ............  

Att använda mitt förnuft och vara smart.. .......... ................. ................ ................. ............. ............  

Att det är hälsosamt att röra på sig …-..... .......... ................. ................ ................. .............. .......... 

Att mina föräldrar gillar att jag rör på mig ......... ................. ............... ................. ............... ...........  

 

 

13. Hur är skollunchen oftast i din skola? Sätt ett kryss för varje påstående. 

                                          Stämmer                                                     Stämmer           Stämmer 

                                        Absolut          Stämmer         Tveksam           inte               absolut inte 

 

Det är lugnt i skolmatsale…. ............... .................. .................. .......................  

Matkön går snabbt ............... ............... ................. .................. .......................  

Vuxna äter tillsammans  

med oss i matsalen................ .............. .................. ................... ......................  

Mina bordsgrannar  

uppför sig bra ....................... ............... ................. ................... .......................  

Jag äter tillsammans  

med någon jag känner ........... ................ ................ .................. .......................  

Det känns tryggt i 

 skolmatsalen ........................ ................. ................ .................. .......................  

 

 

14. Hur ofta äter eller dricker du vanligtvis …? Sätt ett kryss för varje påstående 
                                                              

                                                    Mindre än        1 gång      2–4 gånger        5–6 gånger      1 gång    Flera gånger 

                                    Aldrig      1 gång i veckan    i veckan     per vecka        per vecka      om dagen     om dagen 

Frukt eller bär .................. ................. .................. .................. .................. .................. .............  

Grönsaker ........................ .................. .................. .................. .................. .................. .............  

Mjölk ............................... .................. .................. .................. .................. .................. .............  

Läsk……………............... ................... ................... ................... .................. .................. ...............  

Saft eller juice ................. .................. .................. .................. .................. .................. ..............  

Hamburgare, korv mm..... .................. .................. .................. .................. .................. ..............  

Pizza ................................ .................. .................. .................. .................. .................. ..............  

Chips eller popcorn ......... .................. .................. .................. .................. .................. ..............  

Kakor eller bullar ............ .................. .................. .................. .................. .................. ..............  

Glass ................................. .................. .................. .................. .................. .................. ..............  

Godis eller choklad .......... ................... ................. ................... .................. .................. ..............  



 

Yoghurt …………….,,,,.. .................. .................. .................... ................. ................... ..............  

Sockrade flingor………… ................... .................. ................... .................. ................... ..............  

Mörkt bröd....................... .................. .................. .................. .................. ................... ...............  

 

 

 

15. Sätt ett kryss för hur ofta du vanligtvis äter frukost under en skolvecka? (Måndag-

Fredag) 

 Jag äter aldrig morgonmål under skoldagar 

 En dag 

 Två dagar 

 Tre dagar 

 Fyra dagar 

 Fem dagar 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

Vilka delar av skollunchen brukar du äta? Sätt ett kryss för varje alternativ 

                           Alltid                     Ibland                  Sällan 

                      (5 gånger             (2–4 gånger           (0–1 gånger 

                       per vecka)              per vecka)             per vecka) 

Huvudrätten                                                            

Salladen                                                                  

Mjölken                                                                  

Brödet                                                                     

 

 

18. Sätt ett kryss för hur ofta du vanligtvis äter middag på kvällen 

under en skolvecka? 

 

 Jag äter aldrig middag under skoldagar 

 En dag 

 Två dagar 

 Tre dagar 

 Fyra dagar 

 Fem dagar 
 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du ville vara med! 

16. Sätt ett kryss för hur ofta du vanligtvis äter                         

skollunchen under en skolvecka? (Måndag-Fredag) 

 Jag äter aldrig skollunch 

 En dag 

 Två dagar 

 Tre dagar 

 Fyra dagar 

 Fem dagar 

 


