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Sammanfattning 

Enligt världshälsoorganisationen WHO:s hälsorapport från 2002 utgör fysisk inaktivitet och 

fetma tillsammans mer än 10 procent av den globala samlade sjukdomsbördan och ger upphov 

till ökande kostnader för hälso- och sjukvården. WHO bedömer att 80 procent av hjärt-

kärlsjukdomarna, 90 procent av diabetes typ 2 och 30 procent av all cancer kan förebyggas 

genom bra matvanor, tillräckligt med fysisk aktivitet och genom att sluta röka. 

 

Med denna undersökning vill jag undersöka gymnasieelevers kostvanor samt se om det finns 

skillnader mellan pojkar och flickors kostvanor.  

 

Undersökningen har gjorts med en kvantitativ ansats där gymnasieelever i årskurs ett, två och 

tre har svarat på frågor i en enkät. Svarsalternativen i enkäten var strukturerade så att eleverna 

fick fylla i ett eller flera alternativ som stämde överens med deras kostvanor. Tre frågor hade 

ett skattningsalternativ. 

 

För att ha en bra kosthållning bör man äta frukost, lunch och middag samt ett till tre 

mellanmål och att detta fördelas så jämt som möjligt över dagen. Man bör också äta rikligt 

med fullkornprodukter, frukt och grönsaker. 

 

Resultatet visar att de flesta elever äter frukost, lunch och middag men att ett fåtal elever äter 

mellanmål. De flesta elever har en hälsosam kosthållning. Flickor äter mer frukt och 

grönsaker än pojkar. Pojkar dricker mer läsk och light läsk samt att pojkar äter mer godis, 

chips och choklad än flickor.  

 

Slutsatsen är att eleverna överlag äter hälsosamt vilket kan bero på tidningar och TV som 

ständigt informerar oss om risker med övervikt och fetma. Ofta kan vi läsa i tidningar eller se 

TV om hur vi ska äta för att må bra och gå ner i vikt. Det kan vara så att eleverna har kunskap 

om vad som är hälsosamt men att de ändå inte klarar att motstå frestelsen för godis, chips och 

choklad. Det kan bero på det utbud av godis, chips och choklad som finns lättillgängligt bland 

annat i affärer, kiosker och bensinmackar. En ide om att få eleverna att äta mer frukt är att 

elevrestaurangen serverar frukt dagligen. 

 



Abstract 

According to World health organization, WHO, healthreport from 2002 makes physical 

inactivity and obesity together more than 10 % of the gathering global burden of diseases and 

are the source of increasing costs of healthcare. WHO estimate that 80 % of the 

cardiovascular diseases, 90 % type 2 diabetes and 30 % of all cancer can be provided by 

healthy diets, sufficiency physical activity and to quit smoking. 

 

The aim of this study is to examine senior high school students food habits and to see if there 

any differences between boys and girls food habits.  

 

The study has been made of a quantitative approach where senior high school students in 

grade 1, 2 have been answering the inquiry. The alternative answer in the inquiry was 

structured so that the students could fill in one or more alternatives that agreed with their food 

habits. Three questions had approximation alternatives.  

 

To have a good attitude towards food you should eat breakfast, lunch and dinner and also 

snacks in between and make sure this is evenly spread over the day. You should also eat 

plenty of products with wholemeal, fruit and vegetables. 

 

The conclusion is that students overall eat healthy which can be from newspapers and TV that 

continuously feed us with information about the risks with overweight and obesity. Often we 

can read in newspaper and see on TV how we should eat to feel good and loose weight. It 

could be that the students have knowledge about what is healthy but still can’t resist the 

temptation of sweets, crisp and chocolate. It can be all what’s offered so easily of sweets, 

crisp and chocolate in shops, kiosk and petrolstations. One idea to get the students to eat more 

fruit is to serve it daily in the schoollunch. 

 

The result shows that the students eat breakfast, lunch and dinner but not snacks. Girls eat 

more fruit and vegetables than boys. Boys drink more soda and diet soda and boys eat more 

sweets than girls. 
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1. Inledning 

Enligt världshälsoorganisationen WHO:s hälsorapport från 2002 utgör fysisk inaktivitet och 

fetma tillsammans mer än 10 procent av den globala samlade sjukdomsbördan och ger 

upphov till ökande kostnader för hälso- och sjukvården. WHO bedömer att 80 procent av 

hjärt-kärlsjukdomarna, 90 procent av diabetes typ 2 (tidigare kallat icke insulinberoende 

diabetes eller åldersdiabetes) och 30 procent av all cancer kan förebyggas genom bra 

matvanor, tillräckligt med fysisk aktivitet och genom att sluta röka (Regeringen, 2007). 

– I dag får vi i genomsnitt 25 procent av energin från utrymmesmaten. Tio till femton procent 

är maximalt om man ska äta bra. Motion är bra, men i praktiken måste vi minska vår 

konsumtion av utrymmesmat för att minska övervikten. Tio procent energi från utrymmesmat 

innebär ingen hög konsumtion. En liten påse smågodis kan lätt ge 30 procent av dagens 

energibehov, utan att ge några näringsämnen alls. I praktiken kan inte överkonsumtion av 

utrymmesmat kompenseras med motion, det skulle ta för mycket tid i anspråk. Problemet 

med utrymmesmat är att den är energität och näringsfattig (Andersson, 2004).  

 

I vår familj diskuteras ofta matens betydelse för hälsan samt att måttlig motion är viktigt i 

uppväxtåren för att få en bra hälsa genom livet. Familjen består av man och tre tonårskillar 

som går gymnasiets årskurs två och tre. Jag vet att mina barn ibland hoppar över frukost och 

skollunchen ibland och istället äter mindre nyttigt, ibland på skolans cafeteria och ibland på 

pizzerian, vilket jag tror förekommer bland många ungdomar idag. 

 

I Sverige är mer än hälften av männen, en tredjedel av kvinnorna och upp emot en femtedel 

av barnen överviktiga eller feta. Antal personer med kraftig övervikt eller fetma, som kan 

leda till allvarliga hälsorisker, har fördubblats på 20 år. Skälet är att vi äter mer och att vi rör 

oss mindre i vardagen (Kalling, 2002). 

 

För mig är det självklart att äta hälsosamt samt att utföra fysisk aktivitet måttligt för att 

behålla sin hälsa genom livet. Jag vill påverka mina barn till bra kostvanor för de ska bevara 

sin hälsa i vuxen ålder och inte få sjukdomar så som övervikt eller fetma, diabetes 2, hjärt- 

och kärlsjukdomar på grund av att de äter mindre nyttig. Jag vill med denna undersökning få 

en uppfattning av om ungdomar äter hälsosam mat. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Att undersöka gymnasieelevers kostvanor samt om kostvanorna skiljer mellan pojkar och 

flickor. 

 

2. Litteraturgranskning 
 

2.1 Kostvanor 

Maten och våra matvanor påverkar vår hälsa, men fungerar också som kulturbärare, 

mötesplats och källa till njutning. En riktigt sammansatt kost både främjar och bevarar en god 

hälsa och förebygger sjukdomar. Fem av de tio största riskfaktorerna för sjuklighet och död i 

i-länder är direkt relaterade till matvanor: högt blodtryck, högt kolesterol, övervikt, lågt intag 

av frukt och grönt samt järnbrist. Ohälsosamma matvanor bidrar till hjärt-kärlsjukdom, cancer 

och typ 2-diabetes, övervikt och fetma (WHO, 2004). 

 

Att kroppsvikten ökar beror alltid på att energiintaget är större än energiutgifterna, dvs. att 

man äter mer än man gör av med. Överskottet av energi lagras som fett. Viktökningen sker 

ofta långsamt och smygande. Fetma kan beskrivas som en komplex multifaktoriell kronisk 

sjukdom som uppstår genom livsstil (mat- och motionsvanor), genetiska grundförutsättningar 

och omgivningen, där dagens mekaniserade samhälle med begränsade möjligheter till daglig 

fysisk aktivitet och ständig tillgång på energirik mat bidrar starkt till att vi blir allt fetare. 

Grunden för att inte bli överviktig är en väl sammansatt kost, regelbunden måltidsordning, att 

undvika småätande samt regelbunden, daglig fysisk aktivitet. I praktiken innebär det att äta 

mat med ett större inslag av fullkornsprodukter, frukt och grönsaker, baljväxter och ett mindre 

inslag av fett- och sockerrika livsmedel än vi gör idag. Att välja magra livsmedelsalternativ 

och röra oss mer t ex promenera eller cykla till och från skolan/arbetet, ta trappan istället för 

hissen och ägna oss åt motion på fritiden t ex promenader och olika sport- och 

motionsaktiviteter. Långsiktiga, bestående förändringar av matvanor och fysisk aktivitet är 

grunden för att uppnå och upprätthålla normalvikt. Detta pekar på att prevention, speciellt 

bland barn och ungdom, är den primära strategin för att hejda övervikts- och fetmaepidemin. 

En bra sammansatt kost och tillräcklig fysisk aktivitet ingår här som viktiga delar för att 

förebygga övervikt och fetmaepidemin (Livsmedelsverket, Internet 1).  



 4 

 

2.2 Måltidsordning 

Dagens energi och näringstillförsel bör fördelas över dagen. För barn och vuxna är lämplig 

måltidsordning tre huvudmål och 1- 3 mellanmål med god näringsmässig sammansättning. 

Följande fördelning av energiintag föreslås; 

• Frukost (morgonmål) 20-25 % 

• Lunch (mål mitt på dagen) 25-35 % 

• Middag (kvällsmål) 25-35 % 

• Mellanmål 5-30 % 

Dessa mål bör fördelas så jämt som möjligt över dagen. Det är önskvärt med ett regelbundet 

måltidsmönster och att tillräckligt med tid avsätts för att maten ska kunna ätas i lugn och ro. 

Frukost anses vara dagens viktigaste måltid och det stämmer på flera sätt. Efter en natts fasta 

är det bra att fylla på med bränsle för att ork och vakenhet ska bli bättre. En bra frukost 

förbättrar koncentrations- och inlärningsförmågan hos skolbarn. En bra frukost innehåller 

mycket kolhydrater, lagom med protein och ganska lite fett. För att frukosten ska ge en bra 

mättnadskänsla som varar hela förmiddagen skall den vara fiberrik (Johansson, 2004).  

 

I en undersökning av Smith (1999) visar det att de personer som äter frukost regelbundet har 

bättre mental och fysisk hälsa än de personer som inte äter frukost regelbundet. Studien visar 

också att de personer som äter frukost regelbundet är mindre deprimerade och har generellt en 

hälsosammare livsstil.  

 

I en annan undersökning av Rampersaud, Pereicea, Girard, Adams och Metzel (2005) talar 

om att de som äter frukost får positiva kognitiva funktioner, speciellt minnet för teoretiskt 

utförande, har högre närvaro i skolan samt att de psykosocialt har bättre humör. 

 

I en undersökning av Danielsson (2006) om svenska skolbarns hälsovanor menas att 

frukosten är en av de viktigaste måltiderna eftersom den har betydelse för hur mycket man 

orkar prestera under dagen. I studien visar också att andelen flickor äter frukost och lunch i 

mindre utsträckning än pojkar. 
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2.3 Energi, kolhydrater och kostfibrer 

För att kroppen ska fungera behövs energi och bränsle. Energigivande näringsämnen är 

kolhydrater, fett och proteiner. Hur mycket energi som behövs bestäms av koppens inre  

arbete, kön, ålder, kroppsvikt och muskelmassans storlek, ju mer muskler desto större blir  

grundomsättningen. All tillväxt av ny vävnad kräver mycket energi. Hur mycket energi som 

behövs beror inte bara på kroppsvikten utan också av den fysiska aktiviteten. Den som sitter 

still i skolan eller arbetet och inte rör sig speciellt mycket behöver mindre mängd energi än 

den som är fysiskt aktiv (Johansson, 2004).  

 

Kolhydrater är den viktigaste energikällan som finns i växtriket och i spannmålsprodukter . 

Kolhydrater är ett samlingsnamn för olika sockerarter, stärkelse och kostfibrer. De vanligaste 

sockerarterna är druvsocker, fruktsocker och galaktos. När de kopplas samman två och två 

blir resultatet ”vanligt socker” eller sackaros som det också kallas. Stärkelse är en digererbar 

polysakrid, dvs. att de är smältbara och kan brytas ner i matsmältningskanalen. Stärkelse 

finns endast i vegetabiliska livsmedel. Den vikigaste funktionen för stärkelse och de olika 

sockerarterna är som energikälla. Kostfibrer kan inte brytas ner och användas som 

energikälla. Trots att kostfibrer inte kan brytas ner i mag-tarmkanalen påverkar de funktioner 

i kroppen på olika sätt. Fiberrika livsmedel, så som råg, vete, frukt, potatis och rotfrukter ger 

större mättnadskänsla än fiberfattiga. Om det finns rikligt av dem i maten töms magsäcken 

långsammare, matspjälkningen tar längre tid och blodsockerstegringen blir långsammare och 

längre. En fiberrik kost ger längre mättnadskänsla och minskar därmed risken för småätandet 

(Ekblom, Bolin, Bruce, Hambræus, Öberg, 1992).  

 

Kostfibrer kan binda gallsalter till sig som behövs i fettspjälkningen och utsöndras från levern 

vid varje måltid. Om maten är fiberfattig går de flesta gallsalterna tillbaks till levern och 

återanvänds av levern. Om maten är fiberrik minskar återanvändningen av gallsalter och 

levern måste öka tillverkningen av dem. Gallsalter tillverkas av kolesterol som hämtas i 

blodbanan, resultat blir en lätt kolesterol sänkande effekt. För att må bra nu och i framtiden 

rekommenderar livsmedelsverket att man äter 500 gram frukt och grönsaker dagligen viket 

motsvarar tre frukter och två stora nävar grönsaker (Livsmedelsverket, Internet 2). 
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Efter att kolhydraterna har sönderdelats i mag-tarmkanalen hamnar de i blodbanan i form av 

glukos, blodsocker. För att kunna användas som bränsle måste sockret släppas in i kroppens  

celler. Ett hormon, insulin släpps ut från bukspottskörteln så fort blodsockret börjar stiga efter 

en måltid och ”öppnar” dörren in till cellen. Genom att välja rätt kolhydratrika livsmedel som 

tar lång tid att bryta ner får vi en långsammare och lägre blodsockerstegring och mindre 

mängd insulin behövs. Livsmedel med dessa egenskaper kallas långsamma livsmedel, lågt 

glykemiskt index, GI. Livsmedel med snabb stegring av blodsockret kallas snabba livsmedel, 

högt glykemiskt index, GI. Att välja livsmedel med lågt GI tros kunna minska risken för 

diabetes och hjärt- kärlsjukdomar och göra det lättare för diabetiker att hålla 

blodsockernivåerna nere. Dessutom känner vi oss mätta längre efter en måltid. Vilket är en 

effekt som kan ha betydelse för att förebygga och behandla övervikt. Rekommenderat dagligt 

intag av livsmedel som är naturligt rika på kolhydrater 55-60 %, och kostfibrer 25-35 %, från 

livsmedel så som frukt bär grönsaker rotfrukter och fullkornsprodukter (Johansson, 2004). 

En undersökning i nordiska länder visar att Sveriges ungdomar äter endast 193 gram frukt 

och grönsaker dagligen (Nordic Council of Ministers, 2006). 

 

2.4 Proteiner 

Protein ingår i kroppens alla vävnadsceller. Dessutom består hormoner, enzymer och viktiga 

delar i immunförsvaret av protein. Protein är en viktig komponent i kroppen och är viktig för 

cellens uppbyggnad i hela kroppen. Protein byggs upp av ett 20-tal aminosyror varav åtta 

regelbundet måste tillföras genom maten, essentiella, eftersom kroppen inte själv kan 

framställa dem. Förutom i musklerna kan inte protein i nämnvärd omfattning lagras i 

kroppen. Ett för högt proteinintag leder inte till ökad uppbyggnad av proteinrika vävnader och 

är därför ingen garanti för ökad muskeluppbyggnad. Grundförutsättningen för  

muskeluppbyggnad är fysisk träning. Proteinet i kosten kommer från vegetabiliska livsmedel, 

spannmål, potatis, ärter och bönor och animaliska livsmedel, kött, mjölk, fisk, ägg.  

Animaliska livsmedel innehåller essentiella aminosyror i sådan mängd att det är tillräckligt 

för kroppens behov medan många vegetabiliska livsmedel inte gör det (Ekblom, m.fl., 1992).  
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2.5 Kalcium  

Den största delen, 99 %, av kalcium finns i skelettet och om intaget av kalcium blir för lågt 

tas kalcium ur ”skelettförrådet”. För lite kalcium under tillväxten gör att skelettets struktur 

och täthet inte blir så bra som det kunde ha blivit. Risken för benskörhet ökar på äldre dagar. 

Mjölk, fil, yoghurt och ost är de livsmedel som innehåller mest kalcium. Magra produkter 

innehåller något mer kalcium. Andra bra källor är bladgrönsaker, baljväxter, nötter, frön, 

spannmål och torkad frukt. Rekommenderat dagsintag i åldern 11-20 år är 900 mg, 20- >75 år 

800 mg för män och kvinnor. Lagom mängd för at komma upp till rekommenderat intag är 

ungefär en halv liter mjölk om dagen. En smörgås med ost motsvarar cirka en deciliter mjölk 

(Johansson, 2004). 

 

2.6 Fett 

För mycket fett kan leda till övervikt och mycket mättat fett kan leda till övervikt och fetma 

hjärt- och kärlsjukdom och diabetes 2. Fett ger kroppen energi i koncentrerad form och lagras 

i fettväven som energireserv. Fettväven är dessutom värmeisolerande och ger skydd åt inre  

organ. Fett behövs för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler och tillverka hormoner 

och hormonliknande ämnen. Fett behövs också för att kroppen ska kunna ta upp de fettlösliga 

vitaminerna A, D, E och K. Fetterna förser oss också med de livsnödvändiga, så kallade 

essentiella, fettsyrorna. Dessa fettsyror kan kroppen inte tillverka själv utan vi måste få i oss 

dem via maten (Ekblom, mf., 1992).  

 

Fettsyrorna påverkar en rad funktioner i kroppen, bland annat blodtryck, blodets 

levringsförmåga och immunförsvaret. Det finns olika typer av fett, mättat, enkelomättat och 

fleromättat fett. Skillnaden mellan dem är sättet på vilket fettsyrorna, som fetterna består av, 

är uppbyggda. De flesta äter för mycket mättat fett och för lite fleromättat fett. För mycket 

mättat fett kan öka mängden kolesterol i blodet vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och 

kärlsjukdom. Enkelomättat och fleromättat fett däremot kan sänka halten av det skadliga 

kolesterolet i blodet och därmed minska risken för dessa sjukdomar. Mättat fett finns i 

animaliska livsmedel och en del vegetabiliska oljor. Mat som innehåller mycket mättat fett är 

till exempel i fet mjölk, grädde, glass och choklad. Enkelomättat fett finns till exempel i 

olivolja, mandel, hasselnötter och i kyckling. Fleromättade fetterna är omega 3 och omega 6.  
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De finns i till exempel i lax, makrill, sill, linfrö och valnötter. Fett innehåller mer energi än 

andra näringsämnen. 1 gram fett innehåller 9 kcal (37 kiloJoule), vilket är mer än dubbelt så  

mycket som 1 gram kolhydrat eller protein. Eftersom fett inte mättar så bra men innehåller 

mycket energi per gram, är det lätt att få i sig för mycket energi genom fettet. Det kan leda till  

övervikt och fetma. Ungefär en tredjedel av den energi man får i sig under en dag bör komma 

från fett. För en kvinna innebär det ungefär 70 gram fett om dagen och för en man ungefär 90  

gram. Om man sitter stilla mycket behöver man mindre fett än om man rör sig mycket 

(Livsmedelsverket, Internet 3).  

 

2.7 Energität mat 

Energität mat innebär att den innehåller mycket energi i form av fett eller socker, lite vatten 

och kostfibrer i förhållande till sin vikt. Produkten blir därför liten och kompakt och ger en 

svag mättnadskänsla när den konsumeras. Barn och ungdomar överkonsumerar lätt energität 

mat (Livsmedelsverket, Internet 4). 

 

I en studie av Danielsson (2006) visar på att pojkar äter mindre frukt och grönsaker dagligen 

samtidigt som de i högre utsträckning dricker mer läsk och äter mer sötsaker ju äldre de blir. 

Konsumtionen av energitäta och/eller näringsfattiga produkter så som godis, choklad, glass, 

läsk, bakverk, och snabbmat har fördubblats i Sverige sedan 1960-talet. Växande barn har 

behov av näringstät mat och riskerar försämrad näringsstatus vid en hög konsumtion av 

produkter som endast består av ”tomma kalorier”. Ett problem med energitäta produkter är 

deras lättillgänglighet, man finner dem i exempelvis skolkafeterior, framträdande platser i 

matvarubutiker och i försäljningsautomater (Schäfer-Elinder, L., Faskunger, J. 2006).  

 I en undersökning av Jordbruksverket har konsumtionen av läskedrycker, cider mm ökat med 

200 % mellan år 1980-2004 (Jordbruksverket, 2006). 

Stor konsumtion av läsk och andra sötade drycker innehåller mycket socker och kan därför 

leda till övervikt samt att kroppen har svårare att känna mättnad av dryck än av fast föda 

(Livsmedelsverket, Internet 4) 
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Tidsåtgången för att förbränna kalorier från energitäta livsmedel är så stor att den inte 

rimligtvis kan ingå i en normal livsstil. Exempelvis tar det 137 minuter för ett barn och 55 

minuter för en vuxen att promenera bort en 100 gram Daimglasstrut, chokladkaka 100 gram 

tar det 220 minuter för ett barn och 88 minuter för en vuxen att promenera bort, en chipspåse 

200 gram tar 380 minuter för ett barn och 150 minuter för en vuxen att promenera bort 

(Schäfer-Elinder, Faskunger, 2006). 
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3. Metod  

3.1 Design    

I min undersökning om gymnasieelevers kostvanor ville jag jämföra pojkar och flickor och 

har valt enkät som undersökningsmetod. Vill kunna se resultatet i procent för att kunna 

jämföra pojkar och flickor mot varandra. Jag har därför valt att använda mig av en kvantitativ 

undersökning. En kvantitativ undersökning med fasta svarsalternativ ger ett mätbart resultat 

medan en kvalitativ undersökning ger en tolkning av det man undersöker (Trost, 2001).  

 

3.2 Urval  

Jag valde att utföra undersökningen på en mindre ort där det finns en gymnasieskola med 

cirka 350 elever. Jag kontaktade först studierektorn och informerade om vem jag var och 

syftet med undersökningen. Studierektorn var positiv till min enkätundersökning och gav mig 

tillåtelse att genomföra undersökningen. När jag ansåg att enkäten var färdigarbetad tog jag 

en ny kontakt med skolan, denna gång med rektorn för skolan som också var positiv till 

undersökningen. I ett försök att få så representativt urval som möjligt valdes gymnasieelever i 

årskurs ett, två och tre. De studieprogram som ingick i undersökningen i var naturbruks 

programmet, naturvetenskaps programmet, gymnasietekniker, samhällsvetenskapliga 

programmet samt hotell- och restaurang programmet. 73 gymnasieelever har deltagit i 

undersökningen, varav 31 flickor och 42 pojkar. Jag fick för en dag ett schema med tider och 

de undervisningssalar där eleverna fanns och jag kunde dela ut min enkät till eleverna. Detta 

blev ett möjlighetsurval urval eftersom det var de elever som fanns på plats den dagen som 

hade möjlighet att delta i undersökningen (Bell, 2000).  

  

Av de 73 eleverna som besvarade enkäten kunde alla enkäter ingå i undersökningen, 100 % 

svarsfrekvens. Alla elever samt lärare som fanns i salarna hade informerats tidigare av rektorn 

om min undersökning.  

  

3.3 Mätinstrument 

Inför utformningen av min enkät tog jag kontakt med personal från elevrestaurangen för 

förfrågan om att göra en intervju. I intervjun ville jag veta om bland annat vilken mat som 

serveras i elevrestaurangen, om det finns sallad och grönsaker dagligen, vilken dryck som  
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serveras till maten och om eleverna får ta maten själva. Därefter utformades ett instrument om 

gymnasieelevernas kostvanor (Bilaga 1). 

 

Enkäten inleds med tre stycken bakgrundsfrågor om kön, gymnasieår och vilket program 

eleven går på i gymnasiet.  

 

Frågorna är självständigt konstruerade men fick uppslag till utformningen genom att titta på 

andra undersökningar. Därefter utformades frågorna efter min frågeställning. Frågorna i 

enkäten var strukturerade alternativfrågor. Eleven fick välja ett eller flera svarsalternativ. Fem 

frågor hade ett tillägg i svarsalternativet som eleven kunde fylla i om inget annat alternativ 

stämde överens med deras vanor. Tre frågor hade ett skattningsalternativ där eleven fick 

skatta hur mycket i antal glas, liter och antal gram eleven drack eller åt (Bell, 2000).  

 

 

En pilottest gjordes där fem ungdomar från ett annat gymnasium fick svara på enkäten, dels 

för att se hur lång tid det tog att fylla i enkäten, dels för att se om frågorna var tydliga och 

begripliga samt för att få en uppfattning om frågornas validitet d v s att frågorna mätte det jag 

avsåg att mäta (Bell, 2000). Responsen från de fem gymnasieeleverna som ingick i pilottestet 

var positivt. Av de frågor som ingick i enkäten fick en fråga ett tillägg och en annan fråga fick 

omformuleras. Jag har, enligt Trost (2001), försökt gjort frågorna enkla och lättbegripliga och 

placerat svarsboxarna på ett konsekvent sätt. Ingen sida i enkäten bör vara halvfull, det kan 

antyda att den som svarar har kommit till slutet och det kan det se slarvigt ut.                                                                                                                                                  

 

3.4 Datainsamling                                                                                                                    

För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt valde jag att själv dela ut och samla in 

enkäterna vid samma besökstillfälle. Att personligen dela ut enkäterna är en fördel. Man kan 

förklara undersökningens syfte, man får enkäten ifylld på en gång och det är lättare att skapa 

en samarbetsinställning med personlig kontakt (Bell, 2001).  
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3.5  Etiskt förhållningssätt 

Genom att följa det schema jag hade fått, gick jag till de lektionssalar som var uppskrivna på 

schemat, där eleverna fanns. Jag gav muntlig information till eleverna om vem jag var och 

varför jag skulle göra denna undersökning. Jag berättade att det var frivilligt att besvara  

enkäten, att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, att de svarar helt anonymt, att de  

skulle läsa frågorna ordentligt innan de besvarade frågorna och att alla enkäter skulle 

förstöras efter att undersökningen var klar. När eleverna hade besvarat enkäten gick jag runt 

och samlade in enkäterna. Ingen numrering eller kod fanns på enkäterna (Bell, 2001). 

 

Jag fanns med i alla klasser och gav alla elever samma information.  

 

3.6 Genomförande 

Alla enkäter kontrollerades så de var rätt ifyllda. Alla enkäter kunde ingå i studien utom fråga 

13 A. I denna fråga hade de flesta respondenter svarat, - vet inte, beror på eller också hade de 

dragit ett streck över frågan. Endast ett fåtal, 3 % av samtliga elever har valt att svara på 

frågan. Jag valde därför att utesluta frågan ur min undersökning. Ingen av eleverna som 

ingick i undersökningen frågade om hur eller vad de skulle svara i denna fråga eller om de 

kunde hoppa över frågan. Därefter gjordes en analys av enkäterna (Bell, 2001). Varje 

markerat svar skrevs upp på ett papper, pojkar för sig och flickor för sig samt totalt för pojkar 

och flickor gemensamt. Utifrån de markerade svaren räknades antal ut på varje svarsalternativ 

därefter procenten för varje fråga både för pojkar och flickor var för sig och för det totala 

antalet elever tillsammans.  

  

3.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten, tillförlitligheten är om tillvägagångssättet ger samma resultat vid olika tillfällen 

och i övrigt lika omständigheter. Validiteten, giltigheten är om en fråga mäter det man vill att 

den ska mäta. Reliabiliteten och validiteten i enkätfrågorna var relativt hög eftersom frågorna 

var enkelt formulerade och det fanns flera svarsalternativ, vilket gjorde att respondenten 

kunde svara så ärligt som möjligt på frågan (Bell, 2001).  
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Jag var själv med i varje klass med eleverna för att ge samma information till alla elever och 

var även med för att kunna svara på eventuella frågor från eleverna. För att få en hög 

reliabilitet och validitet och för att kritiskt granska mina frågor gjorde jag först en pilotstudie 

på fem andra gymnasieelever från en annan gymnasieskola. Detta gjordes för att veta hur 

frågorna uppfattades av eleverna (Bell, 2001).   
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4. Resultat 

4. 1 Hur ofta eleverna äter frukost 

Utifrån figur 1 kan man se hur ofta eleverna äter frukost. Resultatet visar att mer än hälften av 

eleverna äter frukost fem dagar i veckan eller mer. Totalt äter 56 % av eleverna frukost fem 

dagar i veckan eller mer, 50 % av pojkarna och 64 % av flickorna. 8 % av alla elever, 

pojkarna 2 % och 16 % av flickorna äter aldrig frukost. Över en tredjedel, 39 % av samtliga 

eleverna äter frukost en till fyra dagar i veckan. 
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                            Figur 1. Diagrammet visar hur ofta pojkar och flickor äter frukost (n=73). 

 

Resultatet stämmer med tidigare forskning (Danielsson, 2006) om att flickor hoppar över 

frukost oftare än pojkar. Resultatet visar dock att det är fler flickor än pojkar som äter frukost 

regelbundet, fem dagar i veckan eller mer. Pojkar, 50 %, har mer spridning av frukostvanorna 

under skolveckan.  

 

Utifrån tidigare forskning (Smith, 1999, Rampersaud, m.fl., 2005, Danielsson, 2006) är 

frukosten den viktigaste måltiden för att få positiva kognitiva funktioner, bättre psykosociala 

bättre humör och för hur mycket man orkar prestera under dagen.  
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4.2 Vad eleverna äter till frukost 

Den vanligaste frukosten, totalt 33 %, bland eleverna är fil, yoghurt müsli och fullkornsbröd,  

24 % av pojkarna och 45 % av flickorna, vilket är bra för kalcium intaget, som bör vara cirka 

5 deciliter under en dag (Johansson, 2004).  

 

Müsli och fullkornsbröd innehåller långsamma kolhydrater och kostfibrer vilket gör att man 

får en långsammare och längre blodsockerstegring och en bra mättnadskänsla. 14 % av 

samtliga elever äter gröt till frukost. Gröt görs av spannmål och ett bra alternativ för 

kolhydrater och kostfibrer samt kalcium. 10 % av eleverna äter endast vitt bröd, the eller 

kaffe, vilket ger en snabb blodsockerstegring och en sämre mättnadskänsla. 26 % äter fil eller 

yoghurt med eller utan flingor och fullkornsbröd eller vitt bröd. Att äta frostade flingor eller 

vitt bröd är snabba kolhydrater, vilket är ett mindre bra alternativ att äta till frukost eftersom 

det ger en snabb blodsockerstegring dessutom blir man snabbt hungrig ingen (Ekblom, m.fl., 

1992). 

 

4.3 Hur ofta eleverna äter lunch i skolmatsalen 

Skolmatsalen server en maträtt dagligen och cirka två dagar i veckan serveras en alternativ 

maträtt. Fil och müsli finns dagligen att tillgå. Varje dag serveras en grönsaksbuffé med minst 

fem sorters grönsaker eller sallader och en dressing. Hårt bröd finns dagligen. Fisk serveras 

en dag i veckan. Soppa serveras varannan vecka och då serveras mjukt bröd oftast med 

fullkornsbröd men dock inte alla gånger. Mjölk och vatten finns som måltidsdryck. Alla 

elever får själva ta sin mat, hur lite eller hur mycket de vill ha och de får ta flera gånger om 

eleverna vill.       
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Figur 2. Diagrammet visar hur ofta pojkar och flickor äter i skolmatsalen (n=73).       

 

Resultatet i figur 2 visar att av samtliga elever äter totalt 68 % lunch dagligen i skolmatsalen, 

69 % av pojkarna och 68 % av flickorna. Ett bra resultat att så många elever äter i 

elevrestaurangen. Bra att eleverna själva får ta sin mat samt att det dagligen finns 

grönsaksbuffé att tillgå. Cirka en tredjedel, 30 % av eleverna äter skollunch två till fyra dagar 

i veckan.                                                                                                                               

Enligt Johansson (2004) bör närigs och energiintaget fördelas över dagen och lunchen bör 

utgöra cirka 25-35 % av energiintaget för dagen  

 

4.4 Vad eleverna äter om de inte äter i skolmatsalen 

I frågan om vad eleverna äter, om de inte äter i skolmatsalen visar det sig att fler flickor, 16 

%, än pojkar, 10 %, inte äter någonting alls. Däremot äter pojkarna, 10 %, oftare pizza, kebab 

och hamburgare än flickor, 3 %. 3 % av flickorna har svarat att de äter frukt som alternativ till 

skollunchen. Ingen av pojkarna har svarat att de ersätter skollunchen med godis, chips, 

choklad eller läsk vilket 3 % av flickorna har markerat.  

Att äta godis, chips eller choklad är ett sämre alternativ att ersätta skollunchen med eftersom 

det ger snabba kolhydrater, ger snabb stegring av blodsockret samt att det innehåller mättat 

fett som på sikt kan ge hjärt- och kärlsjukdomar samt övervikt och fetma (Livsmedelsverket, 

Internet 3).    
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4.5 Vad brukar lunchen på helgerna bestå av  
 
I frågan om eleverna äter lunch på helgerna visar majoriteten, 89 %, av eleverna äter lunch på 

helgerna, 90 % av pojkarna och 87 % av flickorna vilket är ett bra resultat. 37 %, över en 

tredjedel, av samtliga elever äter en blandad kost med potatis, kött, fisk och kyckling, 31 % 

pojkarna och 45 % av flickorna. Enligt resultatet är det jämt fördelat mellan pojkar och 

flickor, totalt 30 % att aldrig äta fisk, vilket är en stor andel av eleverna eftersom fisk är en 

bra källa för fleromättat fett, omega 3 och omega 6. Resultatet visar också på att majoriteten 

av eleverna 73 %, jämt fördelat mellan pojkar och flickor, äter kyckling vilket är en bra källa 

för enkelomättat fett (Livsmedelsverket, Internet 3). I svarsalternativet om att äta mindre 

nyttig, färdiglagad mat så som pizza, pirog och hamburgare skiljer det åt mellan pojkar, 48 %, 

och flickor, 19 %. 3 % av eleverna har svarat att de endast äter pizza, pirog eller hamburgare 

till lunch på helgerna. 3 % av eleverna har svarat att lunchen på helgerna ersätts med 

måltidsersättning. 3 % av samtliga eleverna har svarat att de äter potatis och fisk vilket är bra 

för att få nyttiga fetter samt proteiner. Att äta en blandad kost med kött, fisk, potatis, 

grönsaker, ägg och mjölk är bra för att tillgodose behovet av kolhydrater, kostfibrer, proteiner 

och nyttiga fetter (Livsmedelsverket, Internet 3., Ekblom m.fl., 1992). 

                                                                                                                                                                                                                                                  

4.6 Hur ofta eleverna äter middag 

Resultatet i figur 3 visar att majoriteten av eleverna äter tillagad mat senare på dagen eller 

kvällen fem dagar i veckan eller mer vilket är ett bra resultat.  
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Figur 3 Diagrammet visar hur ofta pojkar och flickor äter tillagad mat senare på dagen eller kvällen (n=73). 
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Totalt 78 % äter tillagad mat senare på dagen eller på kvällen fem dagar i veckan eller mer, 

80 %, av pojkarna och 74 %, av flickorna. Resultatet visar att endast flickor, 6 %, aldrig äter 

middag. Endast 19 % av eleverna äter middag tillagad senare på dagen eller kvällen två till 

fyra dagar i veckan. Middagen bör bestå av 25- 35 % av energi och näringstillförseln 

(Johansson, 2004) och att måltiderna bör fördelas över dagen.  

   

4.7 Vad brukar middagen bestå av 

I frågan om vad middagen oftast består av är svaren nästan identiska med vad lunchen på 

helgerna består av (se förgående fråga). Skillnaden är att färre äter fisk och fler äter kyckling 

till middag. Fisk är en bra källa för att tillgodo se behovet av omega 3 och omega 6 och ett 

stort antal, 41 %, av eleverna äter inte fisk. Majoriteten av eleverna, 80 % av samtliga elever, 

76 % av pojkarna och 87 % av flickorna äter kyckling till middag som är en bra källa för 

enkelomättat fett (Livsmedelsverket, Internet 3). 

  

4. 8 Hur ofta eleverna äter grönsaker  

I frågan om hur ofta eleverna äter grönsaker, kan man se i figur 4 att flickor äter grönsaker 

oftare än pojkar. 
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Figur 4. Diagrammet visar hur ofta pojkar och flickor äter grönsaker ( n=73). 

Resultatet visar att 55 % av flickorna äter grönsaker fem dagar i veckan eller mer och endast 

29 % av pojkarna. 12 %, av pojkar äter aldrig grönsaker. 53 % äter grönsaker endast en till  
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fyra dagar vilket inte blir dagligen. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning att 

flickor äter mer grönsaker (Danielsson, 2006). 

Alla elever i denna undersökning borde äta mer grönsaker eftersom grönsaker innehåller 

långsamma kolhydrater och kostfibrer (Johansson, 2004). Livsmedelsverket (Internet2) 

rekommenderar att vi äter 500 gram grönsaker och frukt dagligen. 

 

4.9 Hur ofta eleverna äter mellanmål  

Enligt resultatet av hur ofta eleverna äter mellanmål kan man se att 57 % inte äter mellanmål 

regelbundet. En femtedel, 21 % äter mellanmål fem dagar eller i veckan eller mer. 27 % av 

eleverna äter aldrig mellanmål.                     
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                       Figur 5, Diagrammet visar hur ofta pojkar och flickor äter mellanmål (n=73).           

 

4.10 Vad eleverna äter till mellanmål  

Vad eleverna äter till mellanmål skiljer sig åt. Flickorna äter mer nyttigt, 29 % äter yoghurt 

och frukt medan det vanligaste mellanmålet hos pojkarna, 24 % är kaffe eller the och 

smörgås. Likvärdigt mellan pojkar och flickor, 5 % är mellanmål bestående av godis choklad 

eller chips. 11 % av samtliga elever dricker mjölk och äter fullkornssmörgås till mellanmål.  

Mellanmål bör enligt Johansson (2004) ätas 1-3 gånger om dagen.  

 

Enligt resultatet är det allt för få som äter mellanmål, alla eleverna bör äta minst ett 

mellanmål om dagen. Av de elever som äter mellanmål, är det ett bra alternativ att äta  
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fullkornsbröd, yoghurt, mjölk och frukt som innehåller kolhydrater, kostfibrer och kalcium 

som ger en bra mättnadskänsla och en långsammare och lägre blodsockerstegring. Att äta  

bullar, godis, chips, choklad eller rostat bröd är ett sämre alternativ eftersom det ger snabba 

kolhydrater och ger snabb blodsockerstegring (Johansson, 2004). Bullar, godis, chips choklad 

innehåller mycket energi i form av fett och socker och lite kostfibrer i förhållande till sin vikt 

samt att det ger en mycket liten mättnadskänsla (Livsmedelverket, Internet 4).   

 

4.11 Hur ofta eleverna äter frukt  

I frågan om hur ofta, pojkar respektive flickor äter frukt, kan man se på resultatet i figur 6, att 

flickorna äter frukt oftare än pojkar. 
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Figur 6. Diagrammet visar hur ofta pojkar och flickor äter frukt (n=73). 

Figur 6 visar att totalt 37 % äter frukt fem dagar i veckan eller mer. 55 % av flickorna och 24 

% av pojkarna äter frukt fem dagar i veckan eller mer. 60 % av eleverna äter frukt en till fyra 

dagar i veckan. Av alla elever totalt, äter 3 % aldrig frukt.  

Resultat visar att flest antal eleverna äter för lite frukt och detta resultat stämmer med tidigare 

forskning som visar att pojkar äter mindre frukt dagligen mot flickor (Danielsson, 2006). 

Frukt är en bra källa för kolhydrater och kostfibrer (Johansson, 2004). Enligt 

Livsmedelsverkets rekommendationer (Internet 2) bör vi äta 500 gram frukt och grönsaker 

dagligen vilket 63 % av eleverna i undersökningen inte når upp till. 

 



 21 

 

4.12  Hur mycket mjölk eleverna dricker 

I resultaten i figur 7, om hur många glas mjölk eleverna dricker per dag kan man se att flest 

antal flickor, 32 %, dricker ett glas mjölk om dagen vilket är mindre än rekommenderat intag.  

Flest antal pojkar, 33 %, dricker cirka fyra glas mjölk om dagen vilket blir mer än 

rekommenderat intag. 15 % av pojkarna dricker för lite mjölk för att få i sig tillräckligt med 

kalcium. 85 % av pojkarna dricker tillräckligt med mjölk för att täcka kalciumbehovet. 

Rekommenderat intag för mjölkprodukter är 5 deciliter per dag för att få i sig tillräckligt med 

kalcium (Johansson, 2004). 
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Figur7. Diagrammet visar hur många glas mjölk per dag pojkar och flickor dricker (n=73). 

 

4.13 Hur mycket läsk och lightdryck eleverna dricker  

I figur 8 kan man se hur mycket läsk och lightdrycker eleverna dricker per vecka.  
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Figur 8. Diagrammet visar ur mycket läsk pojkar och flickor dricker per vecka (n=73). 

Nästan en fjärdedel, 22 % av eleverna dricker aldrig läsk eller light drycker 10 % av pojkarna 

och 39 % av flickorna dricker aldrig läsk eller light drycker.  

Resultatet stämmer överens med Danielsson (2006) studie om att pojkar dricker mer antal 

liter läsk i veckan än flickor. En annan studie från jordbruksverket (2006) visar att läskedryck 

konsumtionen har ökat med 200 %. Läsk och andra sötade drycker innehåller mycket socker 

och kan leda till övervikt enligt Livsmedelsverket (Internet 4). 

 

4.14 Hur ofta och hur mycket godis, chips eller choklad eleverna äter 

När man tittar på diagrammet i figur 9 kan man se att det är vanligast bland eleverna, 29 %, 

att äta godis, chips, eller choklad två gånger i veckan. 
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Figur 9. Diagrammet visar hur ofta pojkar och flickor äter godis. chips eller choklad (n=73).  

Totalt av alla elever äter 41 % godis, chips eller choklad mellan tre till fem dagar eller mer i 

veckan. 

I frågan om hur stor mängd godis, chips eller choklad i gram per vecka eleverna äter är det 

jämt fördelat mellan pojkar och flickor, 23 % äter mindre än 200 gram godis, chips eller 

choklad i veckan. Pojkar och flickor, 23 %, äter vanligast 300 gram godis, chips eller choklad 

i veckan. Av samtliga elever äter 11 % mellan 600 gram och 2000 gram godis, chips i veckan. 

Resultatet visar att pojkar äter mer godis, chips och choklad än flickor vilket stämmer överens 

med tidigare studier av Danielssons (2006). Enligt Schäfer-Elinder, Faskunger (2006) har 

växande barn behov av näringstät mat och riskerar försämrad näringsstatus. I godis, chips och 

choklad finns mätta fett vilket kan leda till övervikt och fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och 

diabetes 2 (Livsmedelsverket, Internet 2). 

 

En sammanfattning av resultatet visar att eleverna äter frukost lunch och middag men ett fåtal 

elever äter mellanmål. Mer än hälften av flickorna och endast 29 % av pojkarna äter 

grönsaker dagligen. Likaså med frukt, hälften av flickorna äter frukt dagligen och endast 24 

% av pojkarna. 70 % av pojkar dricker mer än rekommenderat dagsintag för att täcka kalcium 

intaget medan mer än hälften av flickorna, 55 %, dricker för lite mjölk för att täcka 

rekommenderat dagsintag. 63 % av samtliga elever dricker mer än en liter dricka eller light 

dryck i veckan. Bland alla elever är det vanligast att äta godis, chips eller choklad två gånger i 

veckan. 
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5. Resultatdiskussion                                                                                                          

Syftet med undersökningen var att se hur gymnasieelevernas kostvanor såg ut. Samt om 

kostvanorna skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. I undersökningen har jag valt att inte 

skilja på de olika gymnasieprogrammen eftersom anonymiteten skulle kunna framhävas och 

någon elev skulle då kunna pekas ut i undersökningen och jag har då inte vidtagit ett etisk 

förhållningssätt (Bell, 2000). 

 

Jag hade förväntat mig, innan undersökningen, om gymnasieelevernas kostvanor att eleverna 

slarvade med maten, inte åt regelbundet och att det skulle förkomma mer onyttig mat så som 

pizza, pirog och hamburgare. Resultatet av undersökningen visar att gymnasieeleverna har 

bra kostvanor överlag vilket förvånade mig. Att eleverna äter hälsosamt skulle kunna vara för 

att vi ständigt informeras om risker med övervikt och fetma från tidningar och TV. Vi 

informeras om hur vi ska äta för att må bra och minska risken för övervikt och fetma. Det kan 

vara så att eleverna tar del av denna information som ständigt återkommer i media. Jag trodde 

att fler elever skulle hoppa över både frukost och skollunchen vilket undersökningen visade 

att så var inte fallet. Att få alla elever att äta frukost alla dagar tror jag kan vara svårt. Det kan 

handla om tid på morgonen t.ex. kan det vara så att en del väljer att sova längre på morgonen 

istället för att äta frukost samt att det kan finnas en okunskap om att oavsett vad man äter blir 

man tjock.   

 

Jag tror inte att eleverna vet att om man har en hälsosam måltidsordning med regelbundna 

måltider och grönsaker minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 2, cancer och 

övervikt och fetma. Det flesta elever äter frukost, lunch och middag medan alldeles för få äter 

ett nyttigt mellanmål, därmed uppnår eleverna i undersökningen inte fullt ut måltidsordningen 

om att äta fem till sex mål mat om dagen. 

 

Framförallt dricker flickorna för lite mjölk under en dag. Man bör dock ha i åtanke att 

flickorna äter ofta fil eller yoghurt till frukost och en del av dessa äter yoghurt till mellanmål 

och om de även har smörgås med ost kan kalcium intaget ändå bli relativt högt (Johansson, 

2004). Cirka 15 % av pojkarna dricker inte tillräckligt med mjölk för att få i sig tillräckligt 

med kalcium men de flesta pojkarna dricker tillräckligt med mjölk för att täcka  
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kalciumbehovet. Här bör man också ha i åtanke att de äter frukost bestående av fil eller 

yoghurt och om de har ost som pålägg ökar kalciumintaget även för pojkarna. 

 

Många av eleverna, nästan 70 %, i undersökningen äter i skolans elevrestaurang, vilket jag 

tycker är bra. Att så många elever äter i elevrestaurangen kan vara ett resultat av att de få ta 

maten själv, så mycket eller lite de önskar. En fördel är också att det finns en grönsaksbuffé 

med flera olika grönsaker och salladsalternativ som eleverna själva kan välja vad de vill ha. 

Genom att eleverna själva får ta mat och grönsaker tror jag att eleverna törs prova smaka på 

nya mat- och grönsaksalternativ som kanske inte förekommer i hemmet. Till lunch och 

middag är det väldigt få elever som äter fisk som är en bra källa för omega 3 och omega 6 

(Livsmedelsverket, Internet 3).  

 

Allt för få elever äter frukt, totalt 37 % och grönsaker 40 % dagligen. Flickor äter frukt och 

grönsaker oftare än pojkar vilket stämmer med Danielssons (2006) undersökning. Ett 

alternativ till att få eleverna att äta mer frukt skulle kunna vara att elevrestaurangen serverar 

en frukt dagligen till eleverna.  

 

Att intaget av läskedrycker och lightdrycker visade sig vara stort, var ett antagande jag hade 

inför undersökningen som visade sig besvaras. Jag tror det är svårt för eleverna att helt avstå 

från godis, chips eller choklad likaså läsk och lightdrycker eftersom energität mat finns 

tillgängligt överallt i bland annat affärer, kiosker och bensinmackar. Utbudet av energität mat 

blir en enkel tillgång genom att locka med extrapriser när man står i kön vid kassan. Hur 

skulle vi handla om frukt- och grönsaksdisken stod vid kassan? 

 

Att få elever att ändra sina vanor kan kanske vara svårt men det är viktigt för att få en bättre 

hälsa i framtiden. Ett sätt skulle kunna vara att informera eleverna mer om att bra kostvanor 

främjar en god hälsa genom livet. Att bra kostvanor kan minska risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes 2 övervikt och fetma och även cancer. Om man på sikt kan minska 

risken för att få dessa sjukdomar minskar och kostnaderna för hälso- och sjukvård 

(Regeringen, 2007). 
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När undersökningen utfördes var jag med i alla klasser och gav samma information till alla 

elever samt för att eleverna skulle kunna fråga mig om det var något som var oklart. I den 

första klassen fick jag frågan om hur stort ett glas var? Jag hade inte tänkt på att det finns  

olika sorters glas och att alla glas rymmer olika mängd. Jag bestämde att ett glas rymmer 2, 5 

deciliter, vilket jag även informerade eleverna om.   

 

Det är viktigt att reflektera över att det kan finnas en risk när ungdomarna besvarade enkäten 

eftersom det kan vara svårt att veta vad man åt för t.ex. tre, fyra eller fem dagar sedan. Det 

som skulle kunna ha gjorts annorlunda i undersökningen är att eleverna fått fylla i en dagbok. 

Jag tror att det är lätt att glömma vad och hur man har ätit under veckan som gått. Idag 

informeras vi om att äta sunt och undvika energitäta livsmedel men jag tror att det är lätt att 

”glömma bort” att vi åt en liten chokladbit. Det kan också vara så att eleverna äter mer frukt 

och grönsaker utan att tänka på det. För att veta om eleverna äter tillräckligt, 500 gram per 

dag, med frukt och grönsaker (Johansson, 2004) skulle jag ha frågat om hur många frukter per 

dag de åt samt hur stor mängd grönsaker eleverna åt per dag.  

 

Denna undersökning är gjord inom en viss tidsram men för att få ett resultat om 

gymnasieelevers kostvanor kan leda till sjukdom borde undersökning har gjorts i kombination 

med att man även undersöker elevernas fysiska aktivitet då fysisk aktivitet och hälsosamma 

kostvanor visat på kopplingar med ett hälsosammare liv (Regeringen,2007). Ett annat förslag 

på undersökning för att se om det är skillnader i ungdomars kostvanor vore att göra en 

undersökning med två gymnasieprogram t.ex. om hotell- och restaurang programmet äter mer 

nyttig mat, där näringslära ingår mot ett mer teoretiskt program som tex. 

samhällsprogrammet.  

 

Slutsatsen med denna undersökning är att gymnasieeleverna har bättre kostvanor än jag hade 

förväntat mig. Med mer information och kunskap om vad man ska äta till eleverna, kanske 

även till föräldrar, tror jag att man kan påverka eleverna till att äta mer kostfibrer, mer frukt 

och grönsaker, mer fisk och mindre mättat fett. Även om eleverna i den här undersökningen 

har ganska bra kosthållning så tror jag inte att eleverna handlar hem maten eller tillagar någon  

mat, i alla fall inte i någon större utsträckning och därför kan det vara svårt för eleverna att 

fullt ut påverka sina kostvanor. Att någon gång äta pizza med kompisar eller att äta godis 

ibland tycker jag att de ska göra det viktiga är att det inte blir alltför regelbundet.  
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Bilaga 1 



 

( Bilaga1)  Enkätundersökning om gymnasieelevers kostvanor  
       

                  Är du pojke?                                              
 

                  Är du flicka?     
 

                   Vilket år på gymnasiet går du? 
 

                  1:a året      
  

                  2:a året     
 

                  3:e året     
 

                  Vilket program läser du?.......................................................... 
                     
                  FRÅGA 1 
            A.  Hur ofta äter du frukost under skolveckan 
                   En dag i veckan    

 
                   Två dagar i veckan    

 
                   Tre dagar i veckan    

 
                   Fyra dagar i veckan     

 
       Fem dagar i veckan eller mer  

   
             B.  Jag äter aldrig frukost     

       
      FRÅGA 2 

                   Du kan fylla i flera svarsalternativ 
 

 A.   Vad brukar din frukost bestå av? 
                   Fil, yoghurt eller mjölk                                                    

             
                   Juice      

 
       The eller kaffe     

     
                    Müsli eller fullkornsflingor     
 
                   Andra flingor tex. frostade flingor eller kalaspuffar  

 
                   Rostat bröd med marmelad    

 
                   Vitt bröd, tex. limpa eller franska   

 
                   Fullkornsbröd tex. mörkt bröd   

 
                   Grötfrukost     

 
                   Annat……………………………………………………… 

 
 



 
                    FRÅGA 3 
               A.  Hur ofta äter du lunch i skolmatsalen? 
                    En dag i veckan    

  
Två dagar i veckan    
 
Tre dagar i veckan    
 
Fyra dagar i veckan    
 
Fem dagar i veckan    
 

B   Jag äter aldrig skollunch    
 

               C.  Jag äter lunch på lördagar?                                      Ja  
                                                                              Nej    
 
Jag äter lunch på söndagar?                                     Ja  
                                                                              Nej   

        Om du svarat att du äter skollunch alla dagar hoppar du över denna fråga 
                     FRÅGA 4 

Du kan fylla i flera svarsalternativ 
 

A.  Vad äter du om du inte äter skollunch dagligen?  
      Jag äter pizza, kebab, korv eller hamburgare  

 
Jag äter frukt     
 
Jag äter godis, chips, choklad eller läsk                         
  
Jag äter inget alls    
 

                B.  Annat……………………………………………………… 
 

                    FRÅGA 5 
                    Du kan fylla i flera svarsalternativ 

 
        A.  Om du äter lunch på helger, vad brukar din lunch bestå av? 

     Potatis, ris eller pasta     
 
Kött                                             
 
Fisk     
 
Kyckling     
 
Färdigköpt mat tex. pizza, pirog, hamburgare 
pommesfrites     
 
Annan färdigköpt mat tex. fisk eller köttprodukter  
med grönsaker, potatis, ris eller pasta   
  

B.  Annat…………………………………………………….
   
                    



 
 
                    FRÅGA 6 
               A.  Hur ofta äter du middag, dvs.tillagad mat senare på dagen eller kvällen? 

         En dag i veckan     
 
Två dagar i veckan     
 
Tre dagar i veckan    
 
Fyra dagar i veckan     
 
Fem dagar i veckan eller mer                       
 

                     Jag äter aldrig middag    
 

                    FRÅGA 7 
                   Du kan fylla i flera svarsalternativ 

 
              A.  Om du äter middag, vad brukar din middag bestå av? 

     Potatis, ris eller pasta      
    

                     Kött     
                      
                     Fisk     

 
                     Kyckling     

 
Färdigköpt mat tex. pizza, pirog, hamburgare 
pommesfrites     
 
Annan färdigköpt mat tex. fisk eller köttprodukter  
med grönsaker, potatis, ris eller pasta   
  

               B.  Annat……………………………………………………. 
 

                      
                    FRÅGA 8 

 
A.  Hur ofta äter du grönsaker? 

                     En dag i veckan     
 
Två dagar i veckan     
 
Tre dagar i veckan    
 
Fyra dagar i veckan     
 
Fem dagar i veckan eller mer                       

 
B.   Jag äter aldrig grönsaker    

 
                     
 
 
 



 
 
 
                     FRÅGA 9 

 
A. Hur ofta brukar du äta mellanmål? 

En dag i veckan     
 
Två dagar i veckan     
 
Tre dagar i veckan    
 
Fyra dagar i veckan     
 
Fem dagar i veckan eller mer                       

 
              B.   Jag äter aldrig mellanmål    

                       
                    
                    FRÅGA 10 
 
                A  Vad brukar ditt mellanmål bestå av? 
                    Yoghurt och frukt    
                     
                     Saft och bulle     
     
                     Kaffe eller the och smörgås   
 
                     Godis, choklad eller chips    

 
Mjölk och fullkornsbröd    
 

                B. Annat…………………………………………………… 
 
                    FRÅGA 11 

 
A.  Hur ofta äter du frukt? 

                     En dag i veckan     
 
Två dagar i veckan     
 
Tre dagar i veckan    
 
Fyra dagar i veckan     
 
Fem dagar i veckan eller mer                       

 
                B.  Jag äter aldrig frukt    

 
                    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                     FRÅGA 12 

 
A.  Hur ofta dricker du mjölk?  

 
Antal…………………..glas om dagen 

              
               B.  Jag dricker aldrig mjölk    
 
                      FRÅGA 13 

 
A. Hur ofta dricker du läsk, även light läsk? 

 
Antal…………………..glas om dagen 
 

               B.   Jag dricker cirka …………..liter läsk i veckan 
 
C.   Jag dricker aldrig läsk                        

 
FRÅGA 14 
 

A.   Hur ofta äter du godis, chips eller choklad? 
 
En dag i veckan     
 
Två dagar i veckan     
 
Tre dagar i veckan    
  
Fyra dagar i veckan     
 

                     Fem dagar i veckan eller mer   
 
              B.  Jag beräknar att jag äter cirka …………..gram godis, chips                                                                                
                   eller choklad i veckan. 

 
              C.  Jag äter aldrig godis, chips eller choklad   

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


