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Abstract 
 
The purpose of this study is to examine possible teaching effects in the subject home 
economics at a school. The study has included one question, which aims to identify if there 
are any differences in the knowledge between boys and girls in the subject. 
 

The theoretical survey is discussing the subject diet and health in school and is emphasising 
on the different parts that are included in the subject home economics. Further, a historical 
point of view is given on the development of the subject, and also on Swedish research 
concerning health and diet. 
 

A questionnaire with fixed and open answering options has been constructed and handed out 
to two different groups of students. One of the groups are students in year 7, who have not yet 
had education in the subject, the other group are students in year 8 who have had education in 
the subject. The results show that the effects of education are different between groups that 
have been educated in the subject and groups that haven’t had any education. The results 
show further that girls in general have more knowledge in the subject than boys. The results 
are being discussed and illustrated from different perspectives. 

 
Keyword: Diet, Health, Teaching Effects, Home Economics 

 
 



Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka eventuella undervisningseffekter i ämnet Hem- och 
konsumentkunskap vid en skola. Studien har även omfattat en frågeställning som inriktats på 
att identifiera om det finns skillnader i pojkars och flickors kunskaper i ämnet. 
 
Teorigenomgången behandlar ämnet kost och hälsa i skolan med särskild tonvikt på de delar 
som ingår i undervisningen inom ämnet Hem- och konsumentkunskap. Vidare ges en historisk 
tillbakablick om ämnets utveckling, samt aktuell svensk forskning om hälsa och kost. 
 
En enkät med fasta och öppna svarsalternativ har konstruerats, och delats ut i två olika 
studerandegrupper, en i årskurs 7, som ännu inte fått undervisning i ämnet, och en i årskurs 8, 
som har fått undervisning i kost och hälsa. Resultaten visar att undervisningseffekter kan 
urskiljas mellan grupper som haft undervisning i ämnet och de som inte haft undervisning. 
Vidare visar resultaten att flickor generellt har mer kunskap i ämnet än pojkar. Resultaten 
diskuteras och belyses ur olika perspektiv. 
 
Nyckelord: Kost, hälsa, utbildningseffekter, Hem- och konsumentkunskap 
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1. Inledning 
 
Detta avsnitt ger en kort bakgrund till mitt examensarbete där syfte, problemformuleringar 
och avgränsningar förtydligas. En avslutande disposition över arbetets upplägg presenteras 
också. 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
 
Två av våra största och senaste undersökningar i Sverige om svenskars kostvanor, de s.k. 
HULK (förkortning för Hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor, 1989) och Riksmaten 
(1997-98), är genomförda av Livsmedelsverket i samarbete med Statistiska centralbyrån. 
Undersökningarna visar att svenskars matvanor har förändrats, men i olika utsträckning 
beroende på ålder, utbildning och kön etc. En vanlig uppfattning bland svenskarna är att det är 
svårt att förändra sina matvanor. Riksmaten visar att 80 % tycker det är viktigt att maten är 
hälsosam. Jämförs resultaten mellan HULK (1989) med Riksmaten (1997-98), kan man se att 
det trots allt skett förändringar i svenskarnas matvanor. Generellt har konsumtionen av 
grönsaker och rotfrukter, juice, ris, pasta, pizza, kött och fågel, nötter och snacks, sötsaker, 
alkoholhaltiga drycker och vatten ökat, enligt Riksmaten (1997-98), medan konsumtionen av 
matfett på smörgås, ost (främst som pålägg), inälvsmat, gröt, välling samt söta soppor och 
efterrätter har minskat. Det totala fettintaget har minskat sedan HULK-studien (1989), men är 
fortfarande högre än rekommenderad nivå (30 energiprocent, E %, enligt Svenska 
näringsrekommendationer, SNR). Intaget av kolhydrater har inte förändrats något nämnvärt 
sedan HULK-studien (1989), intaget ligger fortfarande under den rekommenderade nivån på 
55-60 E % (SNR). Resultaten visar att intaget av vitaminer och mineraler ligger på en bra 
nivå, eller till och med över den rekommenderade nivån. Yngre äter mer moderna livsmedel 
än äldre, så som pasta, ris, pizza, godis, nötter och snacks samt läsk och juice. De 
åldersrelaterade skillnaderna som identifierades i Riksmaten (1997-98) kan även återfinnas i 
Hulk (1989). 
 
Resultaten av studierna visar vidare att utbildningsnivå inverkar på svenskarnas matvanor.  
Riksmaten (1997-98) visade att lågutbildade tenderade ha en lägre konsumtion av grönsaker 
och frukt, och en ökad konsumtion av godis, snacks, läsk, saft och alkoholdrycker. 
Huvudproblemet är, enligt Riksmaten (1997-98), att svenskar äter nyttigare men har ändå 
blivit tyngre, vilket beror på att en obalans i kosten mellan främst fett och dess kvalitet, och 
kolhydrater. Riksmaten rekommenderar därför ett ökat intag av frukt, bär, grönsaker, bröd och 
spannmålsprodukter, samt minska sockerintaget och intaget av feta livsmedel.  

 
Livsmedelsverkets undersökningar (www.slv.se”Barn och ungdomar”) visar att barn och 
ungdomar äter alldeles för mycket småmål i form av socker som godis, kaffebröd och läsk. 
Under veckorna bidrar småmålen till ca 15-20 procent av energiintaget och på helgerna ökade 
det till 20-25 procent. Livsmedelsverket hävdar att många elever hoppar över frukosten innan 
de går till skolan. Det finns även ett samband mellan de elever som äter bristfällig frukost, 
eller ingen alls, och de som ofta hoppar över skolluncherna. Livsmedelsverket hävdar att 
bland dessa elever är också rökning, användning av droger och alkohol samt skolk och sämre 
trivsel i skolan vanligare. Livsmedelsverket utreder för närvarande om det går att stärka 
undervisningen av kost och hälsa inom grundskolan och gymnasiet. Det har bl. a. ifrågasatts i 
vilken omfattning undervisningen skulle behövas, och vem det är som sitter på möjligheten att 
kunna förändra svenska ungdomars matvanor (www.slv.se ”Utredning om kost och hälsa i 
skolan”). Livsmedelsverket (www.slv.se ”Matvanor – undersökningar”) menar att 



- 2 - 

kostundersökningar är det enda sätt att uppskatta vilka matvanor och intag av olika ämnen 
som olika grupper och individer har. Genom olika metoder försöker man identifiera vad 
individer äter och dricker under en viss period. Med kostundersökningar kan man också få 
upplysningar om måltidsvanor, tillagningsmetoder och uteätande. De viktigaste 
förutsättningarna för bra hälsa är att vi har bra matvanor och tillgång till säker och 
näringsriktig mat, menar Livsmedelsverket.  
 
Som blivande lärare i Hotell och restaurang ser jag skolan som ett forum där eleverna kan bli 
inspirerade till en mer hälsosam livsstil där också kosten har stor betydelse. Resonemangen 
här ovan gjorde att jag vill studera vilka utbildningseffekter skolämnet HKK1 har. 
  

1.2 Problemformulering 
 
Utifrån den bakgrund och det syfte som jag tidigare nämnt har jag i detta arbete valt att 
fokusera på följande problemformuleringar. 

• Vilka kunskaper har elever om kost och hälsa som genomgått undervisning i HKK, 
jämfört med elever som inte genomgått sådan undervisning? 

• Finns det skillnad mellan killar och tjejers kunskaper om kost och hälsa och 
vilken/vilka är skillnaderna i så fall?    

 
1.3 Avgränsningar 
 
Jag har försökt arbeta utifrån ett elevperspektiv med frågor som känns relevanta för eleverna 
utifrån den inlärningssituation de befinner sig i. För att kunna hjälpa eleverna att få en 
förståelse om kost och hälsa vill jag veta vad de kan innan de har haft HKK och efter att de 
har haft HKK. Det är inte samma elevers kunskaper som jag mäter utan jag jämför olika 
klasser i min undersökning.  
 
1.4 Disposition 
 
Arbetet är uppdelat i fem delar. Den första delen, Inledning, behandlar arbetets bakgrund, 
syfte och problemformulering samt dess avgränsningar och disposition. Den andra delen, 
Litteraturgenomgång, tar upp den forskning som redan finns tillgänglig inom området och 
som ansetts relevant för arbetet. I del tre, Metodbeskrivning, beskrivs hur arbetet lagts upp, 
urval, datainsamlingsmetoder samt procedur. Här tas också databearbetningsmetoder samt 
reliabilitet upp. I den fjärde delen, Resultatbeskrivning, redovisas studiens resultat. Den 
avslutande delen, Diskussion, jämförs resultaten med den tidigare litteraturgenomgången. Här 
redovisas också mina egna tankar och reflektioner. 
 

                                                 
1 Hem- och konsumentkunskap 



- 3 - 

2. Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt kommer ett kortfattat urval av aktuell forskning inom det område jag 
undersöker att tas upp. Kosten och hälsans plats hos ungdomar lyfts fram liksom vad som står 
i HKK: s kursplaner. 
 

2.1 Ämnet Hem- och konsumentkunskap 
 
Ämnet Hem- och Konsumentkunskap har, enligt Gullberg (2004), funnits i vår svenska skola 
sedan slutet av 1800-talet. Ämnet växte fram för flickor som skulle fostras i att kunna ta hand 
om hemmen, och hette i början ”huslig ekonomi”(Grönqvist & Hjälmeskog,1998, s.8.) och 
var ett praktiskt ämne. De äldre flickorna fick sköta utbespisningen och fick därmed även en 
utbildning i hushållning. Såväl lärarna som eleverna var kvinnor, skriver Grönqvist och 
Hjälmeskog.  
 
På 1950-talet blev ämnet, enligt Grönqvist och Hjälmeskog, obligatoriskt för både flickor och 
pojkar. Den praktiska delen gällde fortfarande bara flickorna. Idag omfattar emellertid den 
praktiska delen såväl pojkar som flickor. Ämnet har utvecklats mycket under årens lopp. Trots 
ämnets komplexitet har stora nedskärningar gjorts och idag utgör HKK bara 118 timmar 
under elevernas grundskola, enligt Skollagen, (2000:445). Det gör HKK till det minsta ämnet 
i hela ämnesutbudet. HKK:n har trots stora nedskärningar utvecklats och täcker idag många 
arenor med sina fyra kunskapsområden och fyra perspektiv som ska genomsyra hela 
utbildningen. De fyra kunskapsområdena är: 
 

• Mat och måltider 
• Boende 
• Social gemenskap 
• Konsumentekonomi 

 
Dessa fyra kunskapsområdena belyser baser i en människas vardag. Var man än lever så är 
dessa kunskapsområden viktiga för ett gott leverne. ”Utbildningen ger erfarenheter av social 
gemenskap, mat och måltider och konsumentekonomi samt ger möjlighet att uppleva 
sammanhang och arbetsglädje” (Kursplaner, 2000 s.18). För att kunna gå djupare ner i dessa 
grundläggande kunskapsområden, har HKK fyra perspektiv som genomsyrar all undervisning 
utifrån de fyra föregående områdena. Dessa fyra perspektiv är: 
 

• Hälsa 
• Jämställdhet 
• Kultur 
• Resurshushållning 

 
Dessa fyra kunskapsområden och perspektiv utgör tillsammans dagens HKK och har vuxit 
fram ur föregående läroplaner med innehållande ämneskursplaner.  

 

2.2 Hur har hälsa och måltidsvanor inom ämnet HKK vuxit fram 
 
Redan vid ämnets utveckling var hälsan central. Forskningen i slutet av 1800-talet påvisade 
vikten av att äta rätt proportioner av näringsämnen samt att ge fattiga mat- och omsorg. Det 
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bevisar att hälsan fanns med i uppbyggandet av dagens ämne HKK, skriver Gullberg (2004). 
Den första läroplanen för grundskolan kom med Lgr 62, samma år som grundskolan blev 
obligatorisk. I denna läroplan fanns det många uttryck som kan kopplas till ordet hälsa. 
”Sunda kostvanor” ska enligt Lgr 62 läras ut. Matvanorna var redan i Lgr 62 av stor vikt.  
Eleverna skall fostras i ”personlig hygien, hushållsarbetets hygien, arbetsställningar” (Lgr 62, 
Hemkunskap s 335). Ordet hälsa nämns aldrig men flera av riktlinjerna för vad som ska 
fostras ut visar att hälsan ändå finns med indirekt trots att den aldrig nämns vid ord. Däremot 
finns ordet kostvanor som kan härledas till att man redan i första läroplanen visade en 
medvetenhet om vikten av bra matvanor. Eleverna skulle fostras till dessa sunda vanor i Lgr 
62.  
 
I nästa läroplan, Lgr 69 nämns ordet hälsa en gång under målen. ”… ska vidare ge eleverna 
intresse för och grundläggande kunskaper om frågor som rör sambandet mellan miljö, kost 
och hälsa” (Lgr 69 s.161). Eleverna ska fortfarande fostras och hälsan är fortfarande lika 
central i läroplanen även om det inte nämns mer än en gång under målen. Lgr 69 liknar Lgr 62 
på många sätt. Fortfarande nämns vikten av näringsmässig kost och vikten av både personlig 
och huslig hygien. I Lgr 69 finns även ett mer utförligt utlägg om kostvanor jämfört med i Lgr 
62. ”Undervisningen syftar även till att åstadkomma en rätt inställning till näringsmässig 
fullvärdig kost med anpassning av våra kostvanor till tidsenlig livsföring” (Lgr 69 s.161).  
 
Lgr 80 var den första läroplanen som inte nämnde ordet fostra utan istället använde lära. I 
denna läroplan har ordet hälsa fått uppmärksamhet som det tidigare inte fått. Nu ska eleverna 
skaffa sig kunskaper om både fysisk och psykisk hälsa. ”Konsumtion av mat och dess 
betydelse för fysisk och psykisk utveckling, hälsa och arbetsförmåga i länder med olika 
tillgång till livsmedel” (Lgr 80 s.86). Även begreppet friskvård används och i det begreppet 
nämns samtidigt möjligheter till samarbete med idrott och hälsan. ”I samverkan med 
naturorienterade ämnen och idrott kan eleverna skaffa sig en ökad helhetssyn på betydelsen av 
friskvård” (Lgr 80 s.86). Vidare vidgar HKK: n gränserna och visar på möjligheter till 
samarbete med andra ämnen om hälsa. Hälsan är fortfarande inriktad på ett fysiskt plan i 
undervisningen då det ska ätas rätt för att man ska hålla sig frisk. På lågstadiet skall eleverna 
lära sig om näringsriktig mat för yngre åldrar medan man på högstadiet skall lära sig om 
”Näringsriktig kost för olika åldrar, måltidsvanor” (Lgr 80 s. 86). Psykosociala perspektiv på 
hälsan började uppmärksammas likaså den materiella och fysiska hälsan. I Lgr 80 nämns 
måltidsvanor för första gången och omtalas som en viktig faktor för barn och ungdomars 
hälsa. Måltidsvanor har uppmärksammats som ett begrepp kopplat direkt till hälsa och 
välbefinnande. 
 
I Lpo 94 blev begreppet hälsa mer centralt. Begreppet hälsa får mycket plats och en egen 
inofficiell HKK definition som lyder; ”Begreppet hälsa inom hemkunskapen står för att 
eleven skall få förutsättningar för att må bra och fungera väl i sin närmiljö” (Lpo 94 s.34).  
Både ur fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv ges hälsan en stor roll i undervisningen. 
”Ämnet hemkunskap skall ge praktiska och teoretiska kunskaper av betydelse för hälsa och 
livskvalitet2. (Lpo 94 s.33) Det skall utveckla elevernas förmåga att analysera och lösa 
praktiska problem samt grundlägga en vana att reflektera över vilka konsekvenser våra 
vardagliga handlingar får för hälsa, ekonomi och miljö”. (Lpo 94 s.33). En medvetenhet om 
hälsan genomsyrar stora delar av läroplanen. Eleverna skall dels skaffa sig kunskaper och dels 
själva lära sig förstå. Eleverna får mer och mer ansvar i undervisningen. Hälsa har även 
sammankopplats ytterligare ett steg med mat och måltidsvanor jämfört med Lgr 80. ”Vidare 

                                                 
2 Livskvalitet är den upplevda känslan av att leva ett gott liv. (http://sv.wikipedia) 
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behandlas hur matvanor och måltider påverkar hälsa, arbetsförmåga, ekonomi, gemenskap 
och trivsel.” (Lpo 94 s. 34). Hemkunskapen antyder att begreppen mat, måltidsvanor och 
hälsa går hand i hand.  
 
I kursplanen 2000 under Lpo 94 utgår HKK från fyra olika kunskapsområden samt fyra olika 
perspektiv. Kunskapsområdena genomsyras av perspektiven och hälsa är ett av dessa. 
Perspektiv och kunskapsområden sammanflätas och hälsan genomsyrar till viss del 
undervisningen. ”Hälsa har flera dimensioner: ekonomiska, materiella, fysiologiska och 
psykosociala. I ämnet hem- och konsumentkunskap är dessa på olika sätt sammanflätade och 
handlar bland annat om en medveten användning av resurser, om att stärka elevernas tillit till 
sin egen förmåga att handla och att integrera med andra. Hushållsarbetet sker både för eget 
och för andras välbefinnande” (Kursplan 2000 s.18). 
Genom målen speglas ämnets karaktär och uppbyggnad. ”Utvecklar förståelse och bestående 
intresse för hur handlingar i hushållet samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt 
som globalt.” (Kursplaner 2000 s.19). ”Utvecklar skicklighet i att organisera, tillaga och 
arrangera måltider samt förståelse för måltidens betydelse för gemenskap, hälsa, 
kommunikation och kultur” (Kursplaner 2000 s.19). Som vi kan se genom citaten ur ämnets 
karaktär och uppbyggnad samt strävansmålen har HKK en riktlinje som genomsyras av 
hälsan. Vi kan även utläsa att vikten av att kunna förstå måltidsvanornas betydelse för hälsan 
ur olika perspektiv såsom socialt, ekonomiskt, psykosocialt och materiellt. För att påvisa 
vidden av måltidsvanornas värde skrivs i kursplan 2000 att ämnet ska ge förståelse för 
”handlingars och vanors betydelse för ekonomi, miljö, hälsa och välbefinnande” (Kursplaner 
2000 s.18). Med ordet vanor menas alla vanor inklusive måltidsvanor.  
 

2.3 Vi är vad vi äter 
 
Johansson (2004) skriver att ingen kan leva utan mat, det råder det inga tvivel om. Vad som 
anses ”rätt eller inte” förändras kontinuerligt, dels på grund av aktuella mattrender, 
forskningsrön, dietböcker av olika slag och diverse skrämselreportage som det står om i dags- 
och veckopress. Johansson skriver att åsikterna kolliderar ganska ofta mellan den klassiska 
näringsforskningen och olika ”alternativa” synsätt. En förutsättning för att kunna bedöma 
värdet av sanningshalten i den information som sprids är, enligt Johansson, en grundläggande 
kunskap om kroppens funktioner, behovet av energi och näring och näringsinnehållet i olika 
livsmedel.  
 
Johansson skriver att behovet som vi har av olika näringsämnen har grundlagts tidigt i 
människans utveckling. På ett enklare sätt kan man säga att generna successivt har anpassats 
till den föda som har funnits tillgänglig för oss genom åren. Johansson skriver att vi är många 
som känner till detta talesätt att ”vi är vad vi äter”. Även om vi varken kommer att likna 
sparrisar om vi äter grönsaker eller likna kor om vi dricker mjölk så finns det en symbolisk 
sanning i uttrycket. Johansson skriver att vår kropp är uppbyggd av samma beståndsdelar som 
finns i maten vi äter men den är i förändrad form. Från befruktningsögonblicket tills vi dör 
behöver vi en ständig tillförsel av den näring som är ett måste för vår tillväxt, underhåll och 
daglig funktion, fortsätter Johansson. 
 
Bentsen (2006) skriver att vi idag äter näringsfattiga hel- och halvfabrikat som är tillsatta med 
smakförstärkare, sötningsmedel, konserveringsmedel och färgämnen. För våra barn är detta 
förödande eftersom barnen behöver mycket näring för att kunna växa och utveckla ett väl 
fungerande nervsystem. Berntsen skriver vidare att barn behöver mineraler, vitaminer och 
fettsyror för att må bra. Största delen av mineralämnena och vitaminerna kommer från frukt 
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och grönsaker medan fettsyrorna får vi från fet fisk. Dagens barn och ungdomar äter nästan 
ingen fisk och alltmindre med grönsaker säger Bentsen. 
 

2.4 Näringsämnen 
 
Det finns tre energigivande näringsämnen som jag här nedan avser att kortfattat beskriva, 
nämligen proteiner, kolhydrater samt fett. 
 
Protein förknippas för många med växande muskler, styrka och kött. Proteinet är emellertid 
mer än så och finns både i växt- och djurriket. Störst mängd finns i fisk, kött, ägg och ost. 
Mjölk och fil har en lägre halt av protein men ger mycket eftersom vi konsumerar mycket av 
dessa livsmedel. I de vegetabiliska livsmedlen finns de största proteinkällorna i baljväxter 
(ärter, bönor och linser) samt i mandel, nötter och frön (Johansson, 2007). Protein ingår i 
kroppens alla vävnadsceller (Livsmedelsverket, www.slv.se ”Protein”). Protein utgör en 
viktig beståndsdel i kroppen och spelar en roll för cellernas uppbyggnad som för hela 
kroppens funktion. Enligt Hedelin, Olofsson, Sjöholm och Arvidsson (2004) är proteinets 
viktigaste uppgift att bygga upp och ersätta kroppens vävnader, bilda hormoner och enzymer 
och ge oss energi.  

 
Kolhydrater är ett samlingsnamn för olika sockerarter, kostfibrer och stärkelse. Den viktigaste 
funktionen för de olika sockerarterna och för stärkelse är som energikälla. Ett gram 
kolhydrater ger 17 KJ3 eller 4 kcal4 när det förbränns i kroppen (Johansson, 2007). Mått på 
hur energi mäts är KJ eller kcal och det som påverkar vårt energibehov är flera faktorer som 
ålder, kön, kroppsstorlek, klimat, arbete och motionsvanor enligt Hedelin, Olofsson, Sjöholm 
och Arvidsson (2004). Livsmedel kan vara såväl snabba som långsamma, beroende på hur 
snabbt kroppen kan bryta ner kolhydraterna i olika livsmedel (Livsmedelsverket). För att få 
veta om kolhydraterna är snabba eller långsamma mäter man på ett standardiserat sätt hur 
snabbt och länge blodsockernivån påverkas efter att man ätit ett livsmedel. Några exempel på 
livsmedel som ger en snabb påverkan av blodsockret är, enligt Livsmedelsverket, sockerrika 
livsmedel som godis, söta drycker, potatis och vitt bröd. Klibbfritt ris, pasta, baljväxter och 
bröd med stor andel hela korn är exempel på livsmedel som ger en långsam och flack 
blodsockerstegring menar Livsmedelsverket. Kostfibrer är viktiga för normal tarmfunktion 
vilket innebär att det motverkar förstoppning om man samtidigt dricker mycket vatten skriver 
Livsmedelsverket. Fiberrika livsmedel påverkar mättnadskänslan och detta leder till att 
småätandet minskar, salivavsöndringen ökar också i och med att du måste tugga mer vilket är 
bra för tänderna eftersom risken för karies minskar (www.slv.se ”Kolhydrater och socker”).               
 
Fett har blivit ett laddat ord som ofta förknippas med något farligt och syndigt, skriver 
Johansson (2007). Det finns många som skulle må bra av att minska på fettintaget men 
faktum är att vissa fetter är helt livsnödvändiga. Helt utan fett kan vi inte leva. Fett är 
energigivande och ger mycket energi men mättar dåligt, skriver Johansson (2007). Enligt 
Livsmedelsverket innehåller 1 gram fett 37 Kj eller 9 kcal, vilket är mer än dubbelt så mycket 
som kolhydrat eller protein (www.slv.se ”Fett”).               
 
Enligt Livsmedelsverket delar vi in fettsyrorna grovt i tre grupper som är mättade, 
enkelomättade och fleromättade Det mättade fettet är det som i rumstemperatur är hårt medan 
det enkelomättade och omättade är mjukt i rumstemperatur. Ju hårdare ett fett är i 

                                                 
3 Kilojoule  
4 Kilokalorier 
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rumstemperatur, desto mer mättat fett innehåller det. Livsmedelsverket skriver att man bör 
använda flytande margarin eller olja när man lagar mat för att äta mer hälsosamt. 
Om vi får i oss för mycket av det mättade fettet kan vi få för högt värde av kolesterol i blodet 
vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdom enligt Livsmedelsverket.  
 
Fett lagras i fettväven, som utgör energireserv. Fettväven är värmeisolerande och ger skydd åt 
inre organ. Enligt Livsmedelsverket behöver vi fett även för att kroppen ska kunna reparera 
celler och tillverka hormoner och hormonliknande ämnen. Fett behövs även för att kroppen 
ska kunna tillgodogöra sig de fettlösliga vitaminerna som är A, D, E och K.  
Livsmedelsverket skriver att det mättade fettet finns i animaliska5 livsmedel och vissa 
vegetabiliska oljor. Exempel på livsmedel är fet mjölk, fil, smör, grädde, choklad. 
Enkelomättat fett finns i exempel olivolja, jordnötter och avokado. Livsmedel med fleromättat 
fett är fet fisk, rapsolja, linfrö (www.slv.se ”fett”) 
  
Nedan redogörs för de tre resterande näringsämnena som är vatten, vitaminer och 
mineralämnen. Dessa ger ingen energi men är oerhört viktiga för människan. 
 
Människokroppen består av mellan 50-75% vatten. Vi klarar oss bara några dygn utan vatten 
eftersom det behövs för det mesta som sker i kroppen, allt från transport av avfall och 
nybildande av vävnader till regleringen av matspjälkningen, kroppstemperaturen och PH- 
värde skriver (Johansson, 2007). Behovet av vatten styrs av hur mycket vätska man förlorar 
på en dag. Förlusterna sker genom avföring, urin, utandningsluft, osynlig avdunstning från 
huden och svett.  
 
Vitaminer finns i varierande mängd både i animaliska och vegetabiliska6 livsmedel enligt 
Johansson (2007). Enligt Livsmedelsverket (www.slv.se ”Vitaminer”) finns det 13 vitaminer 
som är livsnödvändiga. Nio av dessa är vattenlösliga, och de andra fyra är fettlösliga. De 
fettlösliga vitaminerna heter A, D, E och K medan de vattenlösliga heter vitamin C, vitamin 
B1 (Tiamin), vitamin B2 (Riboflavin), vitamin B6, Biotin, vitamin B12, Folat, Niacin och 
pantotensyra. Vitaminer behövs för att tillverka allt som behövs för att vi ska kunna fungera. 
Så länge vi växer behövs en nyproduktion av vävnader som skelett, hud, nerver och muskler. 
Vävnader som sedan måste underhållas för att funktionen skall vara så bra som möjligt för 
resten av livet (Johansson, 2007). 
 
Till mineraler tillhör bl. a. magnesium, kalcium och fosfor som ger kroppen form och 
struktur, genom att vara huvudbeståndsdelar i skelettet. Mineralerna uppträder som joner, 
vilket är det samma som att de är negativt eller positivt laddade, skriver Johansson (2007). 
Genom sin laddning styr de hur muskler och nerver fungerar samt deltar i regleringen av 
vattenmängd och surhetsgrad (PH-värde) i kroppen. Johansson skriver att många mineraler, 
till exempel zink, koppar, magnesium, selen och mangan ingår eller samverkar med olika 
enzymer. Johansson säger att järn sitter centralt i hemoglobinet, det röda färgämnet i blodet 
och är nödvändigt för transporten av syre från lungorna ut till kroppens alla celler. Zink har en 
viktig roll när informationen i cellerna DNA (generna) översätts till proteiner och jod ingår i 
ett hormon som styr ämnesomsättningen skriver Johansson (2007)         
 
 

                                                 
5 Från djurriket 
6 Från växtriket 
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2.5 Måltidsplanering 
 
Måltidsplanering är en central del i HKK´s undervisning därför att eleverna bör känna till hur 
de ska äta för att må bra. Bland annat ingår i undervisningen hur tallriksmodellen kan 
användas för att planera måltider, och för få en balanserad och näringsriktig kost. Här 
kommer en kortfattad redogörelse för vad matcirkeln är och hur vi kan använda oss av 
tallriksmodellen beroende på om man idrottar mycket eller inte. 
 
Matcirkeln består av dessa sju livsmedelsgrupper: 

1. Mjölk och ost 
2. Smör, margarin och olja 
3. Bröd, mjöl, gryn och andra spannmålsprodukter 
4. Potatis och rotfrukter 
5. Grönsaker 
6. Frukt och bär 
7. Kött, fisk och ägg  

 
Matcirkeln är en bra hjälp vid planeringen av dagens måltider. Livsmedlen är i de sju olika 
grupperna ganska lika ur näringssynpunkt, skriver Hedelin, Olofsson, Sjöholm och Arvidsson 
(2004). 
Hela vår kropp fungerar bättre om vi äter regelbundet - frukost, lunch, middag och däremellan 
något bra mellanmål skriver Livsmedelsverket. Om vi äter regelbundet så är det lättare att låta 
bli småätandet och att äta lagom med mat vid måltiderna. För att vi ska få i oss alla 
näringsämnen som kroppen behöver är det bra att vi äter varierat. Vi ska försöka se till att äta 
livsmedel från alla sju delar varje dag, se bilden.  

 
För att lära ungdomar hur en bra måltid ser ut kan man ta hjälp av tallriksmodellen. 
Tallriksmodellen visar proportioner mellan de olika delarna på tallriken och innehållet i en hel 
måltid (www.slv.se ”Kostråd för barn”).  

I slutet av 1980- talet utvecklades tallriksmodellen av Hälsomålet och Stockholms läns 
landsting enligt Johansson (2004). Enligt Hedelin, Olofsson, Sjöholm och Arvidsson (2004) 
liknar tallriksmodellen ett upp- och nedvänt Y som delar in tallriken i tre delar. Två av fälten 
är lika stora medan den tredje är mindre högst ¼ av ytan. Författarna skriver vidare att om 
man idrottar mycket så ska man ändra proportionerna på tallriken. Man minskar på 
grönsakerna och ökar mängden med potatis, ris, pasta och bröd. Proportionerna för kött, fisk 
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och ägg förändras inte utan det ser lika ut hela tiden skriver Hedelin, Olofsson, Sjöholm och 
Arvidsson (2004). Se bilden. 
 

  

• En stor del är grönsaker och rotfrukter   
• En stor del är potatis, pasta, ris eller liknande   
• Den lilla delen är kött, fisk, kyckling, ägg eller vegetariskt alternativ. 

Komplettera måltiden med bröd, en frukt och vatten eller lättmjölk. Tallriksmodellen visar 
bara proportioner mellan de tre delarna. Ett litet barn behöver förstås mindre mat än en 
tonåring, men proportionerna är de samma. (www.slv.se ”Kostråd för barn” s.3) 

Eftersom ovanstående ingår i undervisningen i ämnet HKK, avser jag att studera dessa för att 
fånga undervisningseffekter inom ämnet. 
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3. Metod 
 
I detta avsnitt kommer urvalet av elever att redovisas samt de metoder och procedurer för 
datainsamling som använts. Vidare presenteras databearbetning av materialet samt 
undersökningens reliabilitet 
  
Utifrån syfte och problemformuleringar har jag valt att efterfråga elevers kunskaper i olika 
kvaliteter inom ämnet HKK. För detta ändamål har en enkät konstruerats som avser mäta 
elevers kunskapskvaliteter. Därmed kan förstås att enkäten snarare är kvalitativt konstruerad 
än kvantitativt. Anledningen till att denna metod har tillämpats är att jag på detta sätt når långt 
fler elever än om intervjumetod hade använts. Enkäterna skall därför ses mera som förlängda 
och standardiserade intervjuer, snarare än som ett mätinstrument för att mäta kvantiteter i 
utbildningseffekter. 
 
Enkäten har såväl öppna som standardiserade svarsalternativ. Detta valdes för att resultatet 
skulle baseras på ett så brett underlag som möjligt och att respondenterna hade möjlighet att 
med egna ord beskriva svaret på några frågor för att få en djupare analys av vad 
respondenterna har för kunskap om kost och hälsa.  
 
Nackdelarna med enkäter är att frågorna lätt kan bli ledande. Risken finns att det finns 
önskemål att få fram ett visst resultat och formulerar därmed frågorna därefter, skriver Olsson 
och Sörensen (2001). Vidare kan respondenterna titta på varandra och påverkas av grannens 
svar. En annan negativ sida med enkäter kan vara att många respondenter är frånvarande och 
därmed kan också viktig information från dem gå förlorad. Det är även lätt att lägga enkäten 
på fel tid, så att informanterna vill gå och därför svarar kortfattat och slarvigt, menar Olsson 
och Sörensen.  
 

3.1 Urval 
 
En högstadieskola i ett litet samhälle har valts eftersom jag kände till hur de jobbade inom 
ämnet HKK där, d.v.s. jag vet att de elever som går i år 8 har fått undervisning i kost och 
hälsa. Det hade varit en risk att välja en okänd skola eftersom jag då hade kunnat få 
respondenter från årskurs 8 som ännu inte läst om kost och hälsa eller från årskurs 7 som har 
läst.  
 
Jag informerade rektorn samt pratade med mentorerna och fick tillstånd att genomföra 
enkäten på den utvalda skolan. Därefter valde jag ut två klasser i 7:an och två klasser i 8:an 
eftersom en del av mitt syfte är att få reda på om det finns skillnader i kunskaperna om kost 
och hälsa innan och efter elever läst HKK. Valet av klasser är gjort efter hur schemat ser ut 
för eleverna och mig eftersom jag har varit närvarande under genomförandet av enkäten. 
Detta val bör inte negativt ha påverkat studiens reliabilitet. Sammanlagt har 77 respondenter 
ingått i studien, varav 35 från årskurs 7 och 42 från årskurs 8. Respondenternas åldrar varierar 
mellan 13-15 år. De yngre eleverna har inte haft HKK i skolan än, medan de äldre har haft 
HKK under ett läsår.   
 

3.2 Konstruktion av mätinstrument 
 
Egna frågor om kost och hälsa har konstruerats utifrån litteraturstudien, syfte och 
problemformuleringar. Målet med enkäten var att få veta vilka kunskaper eleverna har om 
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kost och hälsa, om det finns skillnader mellan elever som fått undervisning i HKK och de som 
ännu inte fått det, samt om det finns skillnader mellan killar och tjejers kunskaper i ämnet. 
Inga frågor i enkäten kunde leda till att någon person blev identifierad.  
Enkäten har delats upp i två delar där första delen behandlar bakgrundsfrågor gällande ålder 
och kön, där respondenterna kryssar i det alternativ som stämmer in på dem. Dessa frågor är 
nummer 1-2 i enkäten. Jag har använt mig av en nominal datanivå i denna del. Den andra 
delen behandlar kunskapsfrågor om kost och hälsa. Även i denna del har jag använt mig av 
nominal datanivå. Enkäten består av totalt 23 frågor av varierande omfattning och har i 
huvudsak två olika typer av svarsalternativ; öppna och standardiserade svarsalternativ. De 
standardiserade svarsalternativen består av olika förslag till svar, och det finns såväl rätta som 
felaktiga alternativ att välja mellan. Svarsalternativens utformning är beroende av hur 
frågorna ser ut. Även antalet svarsalternativ varierar, från fem till elva olika svarsalternativ. 
Samtliga standardiserade svarsalternativ, utom en, kan ha flera svarsalternativ. De frågor som 
har standardiserade svarsalternativ i enkäten är nummer 3-9, 12-14, 16-18, 20 och 22-23. 
Enkäten har även fem frågor med öppna svarsalternativ, nämligen nummer 10-11, 15, 19 och 
21. Dessa frågor kan respondenterna motivera fritt hur de tänker och tycker.   
 
Enkäterna i de olika årskurserna är identiska för att jag ska kunna jämföra respondenternas 
kunskaper mellan årskurserna. En kopia av enkäten bifogas som bilaga 1. 
 

3.3 Procedur 
 
Johansson och Svedner (2006) understryker nödvändigheten att visa respekt för de människor 
som deltar i vetenskapliga studier, och att de inte får föras bakom ljuset beträffande 
undersökningens syfte. Respondenterna ska ha fått tillfälle att ge ett informerat samtycke till 
sin medverkan och de ska när som helst kunna avbryta sitt deltagande utan att behöva oroa sig 
för några negativa konsekvenser.  Deltagarna ska därutöver, menar Johansson och Svedner 
vidare, ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina frågor 
sanningsenligt besvarade.  
  
Mot denna bakgrund har jag personligen varit närvarande och ansvarat för utdelning och 
insamling av enkäter, och kunnat besvarat eventuella frågor. Det finns även skäl att tro att 
detta resulterat i att respondenternas svar är mer tillförlitliga, då de fått tillgång till 
förstahandskällan när det gäller syfte med studien och innehållet i enkäterna. Undersökningen 
utfördes på respondenternas mentorstid och i det klassrum som de brukar vara i vid dessa 
tillfällen. Vid enkätundersökningarna hade jag med mig enkäter, pennor och radergummi.  
 
Respondenterna fick gott om tid på sig för att besvara enkäten i ett klassrum. Innan jag delade 
ut enkäterna delgavs fakta om varför de skulle besvara denna enkät, vilket syfte enkäten hade 
och deras anonymitet. Respondenterna fick även ett informationsblad om studien i samband 
med att enkäten delades ut. En kopia av detta informationsblad finns med i bilaga 1 
tillsammans med enkäten. 
 

3.4 Databearbetning 
 
Samtliga enkäter insamlades och blandades i ett första skede. Därefter sorterades enkäterna i 
årskurs 7 respektive årskurs 8, och numrerades 1-77. Samtliga numrerade enkäter kodades in i 
Excel. Alla svarsalternativ har kodats in vågrätt längst upp i excel sedan lade jag enkätnumren 
lodrätt i rutorna längst till vänster i excel. I den första delen av enkäten som bestod av 
bakgrundsfrågor om kön och ålder, samt den del av enkäten som innehåll standardiserade 
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svarsalternativ, användes nominal datanivå vid kodningen i Excel. I denna del finns inga 
interna bortfall. I den andra delen som bestod av fem kvalitativa kunskapsfrågor om 
ungdomars kunskaper om kost och hälsa skrevs elevers öppna svar ordagrant.  

 
3.4.1 Bortfallsanalys 
 
83 elever har tillfrågats att besvara enkäten, varav 77 valt att ingå i studien. De 77 
respondenter som har besvarat enkäten är fördelade på 35 elever i år 7 och 42 elever i år 8. Av 
dessa elever är det 15 killar från år7, 18 killar från år 8, 20 tjejer från år 7 och 24 tjejer från år 
8. Samtliga enkäter har varit korrekt ifyllda och har tagits med i sammanställningen. I 
klasserna i årskurs 8 är de indelade i tre HKK grupper. Det var fyra elever som var 
frånvarande. En elev ville inte delta och två elever är inskrivna i särskolan, och de ville inte 
heller delta och varför de inte ville delta är för mig okänt. Det blev sju elever som inte deltog i 
dessa tre grupper vilket gjorde att jag valde att genomföra enkätundersökningen i ytterligare 
en HKK grupp som bestod av 13 elever där fyra var frånvarande. 
 
I årskurs7 var det en elev från särskolan, två elever som var sjuka och två elever som inte ville 
delta i enkätundersökningen. Varför dessa elever inte ville delta är för mig okänt. 
 
Inga interna bortfall har identifierats när det gäller den del som hade standardiserade 
svarsalternativ. Att de inte blev några interna bortfall när det gäller den delen tror jag beror på 
att jag fanns närvarande i klassrummet under genomförandet av enkäten och att de hade 
alternativ att välja mellan.  Däremot finns det ganska många interna bortfall när det gäller de 
öppna frågorna där respondenterna fritt fick skriva sina svar. Detta tror jag beror till största 
del på att respondenterna inte visste vad de skulle skriva för svar eftersom de inte hade dessa 
kunskaper. De interna bortfall som redovisas här nedan är de som inte hade skrivit något svar 
alls på de olika öppna frågorna. Siffran i parentesen visar antalet bortfall. 
 
Interna bortfall fråga 10 var: pojkar år 7 (11), år 8 (7), flickor år 7 (7) och år 8 (1) stycken. 
Interna bortfall fråga 11 var: pojkar år 7 (10), år 8 (2), flickor år 7 (9) och år 8 (1) stycken. 
Interna bortfall fråga 15 var: pojkar år 7 (5), år 8 (5), flickor år 7 (4) och år 8 (2) stycken. 
Interna bortfall fråga 19 var: pojkar år 7 (11), år 8 (4), flickor år 7 (9) och år 8 (6) stycken. 
Interna bortfall fråga 21 var: pojkar år 7 (12), år 8 (5), flickor år 7 (11) och år 8 (3) stycken. 
 
Därefter sammanställde jag så att alla liknande svar blev till ett. Jag har analyserat och 
sammanställt alla frågor i resultatet. Jag har sammanställt vad de flesta har angivit som svar 
på frågorna vilket ledde till en del interna bortfall på någon fråga. En del respondenter hade 
heller inte skrivit svar på alla frågor och därför blir det ytterligare några interna bortfall. 
 

3.4.2 Dataanalys 
 
Eftersom den här enkäten inte är kvantitativ i strikt vetenskaplig mening så har ingen 
dataanalys som siktar mot inferensstatistik kunnat tillämpas. Då svarsalternativen är 
standardiserade i mera kvalitativ mening, snarare än kvantitativ, har inte sådana datanivåer 
kunnat användas som krävs för att kunna skapa index och genomföra reliabilitetstest. 
Istället har datamaterialet bearbetats för hand, vilket enligt Johansson och Svedner (2006) är 
fullt möjligt. Den delen av enkäten som innehöll standardiserade svar har sammanräknats i 
respektive årskurs, samt i respektive könstillhörighet i respektive årskurs, för att jag ska kunna 
göra de jämförelser som efterfrågas i studien. De rätta svaren adderades, medan de felaktiga 
utelämnades. Jag gjorde en frekvenstabell för att bara se resultatet av respondenternas 
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respektive kunskaper. Där kan jag utläsa hur det ser ut mellan årskurs 7 och 8 och mellan 
könen. Jag kan se om det finns skillnader eller inte i kunskaperna om kost och hälsa. 
Den del av enkäten som innehöll öppna svarsalternativ har först översiktligt sammanställts för 
att få en uppfattning om de olika kvaliteterna i svaren. Därefter har de olika kvaliteterna 
jämförts med varandra och tematiserats (sammanställts) för att skapa en högre 
abstraktionsnivå i analysen. 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Vid datainsamling, databearbetning och analys av materialet har oklarheter och tvetydigheter 
som kan påverka undersökningens reliabilitet identifierats. Eftersom jag jämfört årskurs sju 
med årskurs åtta har det varit nödvändigt att enkätfrågorna är identiska. Problemet har varit att 
hittat frågeformuleringar som känns relevanta och begripliga för eleverna i båda årskurserna. 
Detta var svårt eftersom årskurs åtta har haft undervisning i ämnet, och inte årskurs sju. 
Enkäten bestod av kunskapsfrågor varav de flesta var relativt svåra att besvara för 
respondenterna som inte hade fått undervisning i kost och hälsa. Den enda frågan som inte 
krävde några förkunskaper alls är fråga nummer femton som handlar om vad hälsa är för dem. 
Detta problem kunde jag kanske ha undvikit om jag hade haft enklare och färre frågor. Detta 
kan jag tycka i efterhand borde ha genomförts för ett mer pålitligt slutresultat. Min spontana 
uppfattning av validiteten efter att jag har sett sammanställningen uppfattas som ganska hög, 
eftersom jag anser att mitt resultat täcker in det område som jag hade för avsikt att undersöka. 
 
Vid genomgången av resultatet märkte jag att många inte har haft en aning om vad jag har 
frågat efter eftersom de inte har fått några förkunskaper. Detta tror jag har lett till att många 
bara har chansat och kryssat i vid kryssfrågorna i stället för att kryssa i ”vet inte” som fanns 
med vid alla svarsalternativ. Jag kunde också se att de respondenter som har haft HKK inte 
visste svaren utan har chansat istället för att kryssa i ”vet inte”. För att ha fått en optimal 
reliabilitet skulle jag ha genomfört samma enkät på samma respondenter med ett års 
mellanrum. Då skulle jag verkligen ha fått veta om respondenterna har fått mer kunskap efter 
att ha fått undervisning i kost och hälsa än innan, och om det blivit någon skillnad mellan 
könen. 
  
Jag tycker att jag har fått svar på mina problemformuleringar utifrån enkätens konstruktion 
och respondenternas svar. Utifrån litteraturen och enkäten har jag studerat det som jag vill ha 
kunskaper om utifrån mitt syfte och mina frågor. 
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4. Resultat 
 
4.1 Resultaten av de öppna enkätfrågorna 
 
Resultaten visar att flickorna i årskurs 8 har den största kunskapen i kost och hälsa. Av 
eleverna i årskurs 7 är det ingen större skillnad mellan könen i kunskaperna i ämnet. Det är 
endast i fråga 11 som handlar om vilken användning man har av matcirkeln, den visste 
flickorna lite mer om än pojkarna. Med detta resultat visar det sig att det har gett ett positivt 
resultat i fråga om utbildningseffekter i ämnet HKK.  
 
När det gäller innehållet i matcirkeln visar resultatet på att eleverna som inte har genomgått 
undervisning i kost och hälsa till övervägande del uppfattar att matcirkeln består av grönsaker, 
kött, fisk, pasta och bröd. Detta överensstämmer delvis med de elever som har fått 
undervisning eftersom de också har angett dessa livsmedel i matcirkeln. Dessa elever har även 
angett att matcirkeln består av mejeriprodukter, rotfrukter/potatis, frukt/bär och smör, olja, 
margarin vilket överensstämmer med hur matcirkeln ser ut. 
 
Därmed visar resultaten att elever som har genomgått undervisning i kost och hälsa att deras 
förståelse av innehållet i matcirkeln är större eftersom de har kunskap om vad matcirkeln 
består av för livsmedelsgrupper. Man kan se att de har mer kunskap om basmaten som 
mejeriprodukter, fett och potatis men även om tilläggsmaten som rotfrukter, frukt och bär.  
 
Vidare visar resultatet att det inte förekommer några skillnader mellan pojkar och flickor som 
har genomgått undervisning i kunskaperna om matcirkeln. Det finns inte heller någon skillnad 
mellan pojkar och flickor som inte har fått någon undervisning i ämnet. Däremot finns det 
skillnader mellan de elever som inte har fått undervisning i ämnet och mellan de som har fått 
det. 
 
När det gäller matcirkeln och pojkarna i årskurs 7 visar det sig att deras kunskaper om hur 
man använder sig av matcirkeln endast har besvarats av fem respondenter. Två hade svarat 
rätt. Av flickorna i årskurs 7 var det elva som svarat på frågan varav nio hade svarat rätt. När 
det gäller pojkarna i årskurs 8 så har sexton respondenter svarat, varav fjorton av dem rätt. 
Detta överensstämmer inte med flickorna i årskurs 8 där hela 23 respondenter hade svarat, 
varav nitton av dem hade svarat rätt. 
 
Därmed visar resultaten att elever som har genomgått undervisning i kost och hälsa har större 
förståelse av matcirkelns användande än hos de elever som inte har fått undervisning i kost 
och hälsa. Vidare visar resultatet att det finns skillnader mellan könen och att flickorna 
besitter mer kunskaper om matcirkeln.  
 
När det gäller denna fråga om ”vad är hälsa för dig?” så har alla elever oavsett kön eller år 
svarat överlag att hälsa är när man mår bra, att man ska äta bra och nyttig kost, motionera och 
vara ute. Pojkarna i årskurs 8 var de enda som hade med att vara frisk som svar och flickorna i 
årskurs 8 var de enda som hade med som svar att man inte ska röka. Därmed visar resultaten 
att eleverna hade i stort sett likadan syn på vad hälsa är för dem. Det finns alltså ingen större 
skillnad mellan pojkar och flickor varken om de har fått undervisning eller inte i ämnet. 
 
När det gäller vad som kan hända om man får för högt värde av det onda kolesterolet i blodet 
och pojkarna i årskurs 7 visar det sig att deras kunskaper om vad som kan hända endast har 
besvarats av fyra respondenter. Två hade svarat rätt och en hade svarat vet inte. Detta 
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överensstämmer delvis med flickorna i år 7. Det var elva som svarat varav två hade svarat rätt 
och fyra vet inte. När det gäller pojkarna i årskurs 8 så har sexton respondenter svarat varav 
sju av dem rätt och tre vet inte. Detta överensstämmer delvis med flickorna i årskurs 8 där 
nitton respondenter hade svarat varav nio av dem hade rätt och fyra vet inte. 
 
Därmed visar resultaten att elever som har genomgått undervisning i kost och hälsa att deras 
förståelse av vad som kan hända om man får högt värde av kolesterolet i blodet är större hos 
de elever som har fått undervisning i kost och hälsa. 
 
Vidare visar resultatet att det inte finns några större skillnader mellan könen, varken mellan de 
som har fått undervisning eller inte. 
 
När det gäller kunskaper om tallriksmodellen och pojkarna i årskurs 7 visar det sig att deras 
kunskaper om hur den ser ut och vad man använder den till endast har besvarats av tre 
respondenter. Två hade svarat rätt. Detta överensstämmer delvis med flickorna i årskurs 7. 
Det var nio som svarat varav tre hade svarat rätt. När det gäller pojkarna i årskurs 8 så har 
tretton respondenter svarat varav tio av dem rätt. Detta överensstämmer inte med flickorna i år 
8 där hela 23 respondenter hade svarat varav sexton av dem hade rätt. Därmed visar resultaten 
att elever som har genomgått undervisning i kost och hälsa att deras förståelse av 
tallriksmodellens användande är större än hos de elever som inte har fått undervisning i kost 
och hälsa. 
 
Vidare visar resultatet att det finns skillnader mellan könen och att flickorna besitter mer 
kunskaper om tallriksmodellen. Den största skillnaden är mellan pojkar och flickor i årskurs 
8, alltså de som har fått undervisning. 
 

4.2 Resultaten av de standardiserade svarsalternativen 
 
Här har samtliga rätta svar adderats i respektive årskurs och könstillhörighet, fråga för fråga. 
Notera att resultatet kan vara något missvisande då antalet killar och tjejer i de olika 
årskurserna skiljer sig åt. I tabell 1 här nedan kan man se att flickorna i årskurs 8, med 
sammanlagt hela 767 rätta svar, har den största kunskapen om kost och hälsa. Pojkarna i 
årskurs 8 kommer därefter med 520 rätta svar.  Mellan flickorna i årskurs 7 och pojkarna i 
årskurs 7 är inte skillnaden lika stor. Flickorna fick 351 rätta svar medan pojkarnas summa 
blev 289 rätta svar.
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Tabell 1. 
Frekvenstabell där det sammanvägda resultatet visar de adderade rätta svaren för de olika åldrarna 
och kön. 
 

De standardiserade frågorna. Se mer i bilaga 1. 
 
3. Vilka livsmedel innehåller protein? 
4. Vad behöver kroppen proteiner till? 
5. Vilka livsmedel innehåller kolhydrater? 
6. Kolhydrater finns I form av…? 
7. Vilka livsmedel innehåller fett? 
8. Vilken typ av fett är mest hälsosamt? 
9. Vad behöver kroppen fett till? 
12. Vilka av följande livsmedel bör en veg. äta för att få sig protein? 
13. Mängden energi som en person förbrukar varierar. Varför? 
14. I vilken enhet mäts energi? 
16. Vilka av nedanstående ämnen är mineralämnen? 
17. Vad behöver kroppen vatten till? 
18. Vilka av dessa vitaminer är fettlösliga? 
20. Vilket ämne behövs för benstommens uppbyggnad och tändernas  
      mineralisering? 
22. Vilken skillnad är det på tallriksmodellerna för någon som idrottar 
       mycket mot dem som inte idrottar så mycket? 
23. Många sjukdomar orsakas eller påverkas……En del sjukdomar kan     
     vi undvika eller bota... …Hur kan vi äta för att behålla en bra hälsa? 

 
 
Diagram 2. 
Stolpdiagram som visar summan av alla de rätta svaren för de olika åldrarna och kön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tabell 1 och diagram 2 kan utläsas att i frågorna 3-8, 12-13, 16-18 har flickorna i årskurs 8 
mer kunskap än pojkarna i årskurs 8. I frågorna 14 och 20-23 ser det ganska lika ut mellan 
pojkarna och flickorna i årskurs 8. Det är endast en fråga, nummer 9, som pojkarna i årskurs 8 
med två svar fler har lite mer kunskap om kost och hälsa än flickorna i årskurs 8. 
 
När det gäller årskurs 7 ser det lite annorlunda ut mellan könen, där har inte flickorna lika 
stora marginaler till pojkarna i årskurs 7. Man kan se att flickorna i årskurs 7 vet mer i 
frågorna 3,5, 7-8, 12-13, 17, 20 och 23 än pojkarna i årskurs 7. I frågorna 4, 6, 9, 14, 22 ser 

Fråga 
nr  F-7 F-8 P-7 P-8 

3 34 63 30 40 
4 18 26 17 16 
5 30 62 14 30 
6 13 42 12 22 
7 53 84 44 67 
8 24 34 10 21 
9 10 15 11 17 
12 45 70 29 47 
13 27 84 23 61 
14 6 24 5 19 
16 30 92 36 61 
17 13 44 4 30 
18 6 60 18 29 
20 13 18 10 16 
22 6 14 7 12 

23 23 35 19 32 

Total 351 767 289 520 
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det i stort sett lika ut kunskapsmässigt mellan könen i årskurs 7. I resterande frågor nummer 
16 och 18 har pojkarna i årskurs 7 mer kunskaper än flickorna i årskurs 7. 
 
Pojkarna i årskurs 8 har lite mer kunskap om vad kroppen behöver fett till än flickorna i 
samma ålder har. Annars på de övriga frågorna vet flickorna mer. 
För pojkarna i årskurs 7 har de lite mer kunskaper om vilka ämnen som är mineralämnen och 
vilka vitaminer som är fettlösliga än flickorna i respektive årskurs. 
 
Resultatet visar att flickorna har mer kunskaper om kost och hälsa än pojkarna i respektive 
åldersgrupp. Resultatet visar att undervisningen har gett ett positivt resultat. Eleverna har mer 
kunskaper efter undervisning i HKK. Man kan se att skillnaden är större till fördel för 
flickorna efter undervisningen än före.  
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5. Diskussion 
 

5.1 Resultat diskussion 
 
I resultatet av den här studien kan man se att eleverna har en ganska lika syn på vad hälsa är 
för dem. Eleverna har överlag svarat att det är att må bra, att man ska äta en nyttig kost, 
motionera och vara ute. Pojkarna i årskurs 8 var de enda som hade med att vara frisk medan 
flickorna i årskurs 8 var ensamma om att tycka att rökning inte är bra för hälsan. För mig 
känns det bra att eleverna har en bra syn på vad hälsa är för dem. 
 
Vidare i resultatet kan man se att eleverna har en hel del kunskaper om vad matcirkeln 
innehåller för livsmedel. De elever som har fått undervisning har mer kunskap än de som inte 
har fått undervisning och det är i och för sig inte så konstigt tycker jag. Det viktigaste är 
tycker jag att undervisningen har gett resultat. När det gäller kunskapen mellan könen ser det 
ganska lika ut vilket är glädjande enligt mig.  
 
Hur man använder sig av matcirkeln har flickorna i årskurs 7 större kunskap om än pojkarna i 
årskurs 7. Det ser likadant ut för eleverna i årskurs 8 där flickorna också vet mer än pojkarna 
om hur man använder sig av matcirkeln.  
 
När det gäller resultatet av vilka kunskaper eleverna har om tallriksmodellen kan man se att 
eleverna i årskurs 7 inte vet särskilt mycket om den. Däremot har flickorna i årskurs 8 bra 
med kunskaper medan pojkarna i årskurs 8 vet lite mindre än flickorna. Undrar om det är så 
att pojkarna inte bryr sig om hur det bör se ut på tallriken medan flickorna är mer medvetna 
om hur mycket av de olika livsmedlen det ska vara på en tallrik vid varje måltid. Flickorna 
äter ofta mycket mindre än pojkarna i skolan dels för att pojkarna behöver mer mat men jag 
tror också att flickorna har mer ideal från media att leva upp till. Jag tror att flickorna har 
kontroll på hur modellerna ser ut och de vill efterlikna dem. Pojkarna bryr sig nog inte om hur 
man kan använda sig av dessa som hjälpmedel. De äter helt enkelt för att bli mätta och 
pojkarna i den åldern är ständigt hungriga eftersom de växer så det knakar. 
 
Resultatet om vad som kan hända om man får för högt värde av det onda kolesterolet i blodet 
så visar det sig att de som inte fått undervisning hade dåligt med kunskaper om vad som kan 
hända. Trots att det ofta har visats reklam på TV:n om vad som kan hända har de inte tagit 
detta till sig. Reklamen visar ett glas som är fyllt med gräddchoklad där en person suger upp 
innehållet och vi får se hur sugröret blir igentäppt. De visar en text där det står att det onda 
fettet (kolesterolet) täpper igen våra blodådror vilket kan leda till hjärtinfarkt hos oss 
människor. Det är möjligt att de inte har förstått kopplingen mellan frågan och reklamen. Jag 
är ganska säker på att de flesta har sett reklamen och om jag hade frågat dem vad som händer 
på reklamen med sugröret där det blir tätt så hade de flesta kunnat svara på det. Av dem som 
fått undervisning var det inte heller så stor skillnad för det var bara sju pojkar och nio flickor 
som visste vad som händer. Jag tror att om jag hade ställt samma fråga om reklamen och 
sugröret även till dem så hade de flesta kunnat besvara den frågan. Reklamen har stor 
påverkan på oss människor, större än vi kanske tror. 
 
På fråga 21 där det är standardiserade svarsalternativ och där eleverna skulle svara på vilken 
skillnad det är på tallriksmodellen om man idrottar eller mot någon som inte idrottar så 
mycket. Där visade det sig att det inte var någon större skillnad mellan eleverna i årskurs 7 för 
de hade ungefär lika kunskaper om detta. Eleverna i årskurs 8 visste mer än eleverna i årskurs 
7 men skillnaden mellan könen var även i denna årskurs obefintlig. Jag kan se att det var 
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många av eleverna som visste hur man ska förändra livsmedelsvalen på tallriken till att äta 
mer kolhydrater som pasta, ris och potatis. 
 
Många sjukdomar orsakas eller påverkas av den mat vi äter, miljön vi lever i och våra vanor. 
En del sjukdomar kan vi undvika eller bota genom mindre förändringar av våra matvanor. Hur 
kan vi äta för att behålla en bra hälsa? Så lyder den sista frågan nummer 23. I resultatet på 
denna fråga kan man se att undervisningen har gett resultat för de eleverna har bra med 
kunskaper om detta. Om jag tittar i stolpdiagrammet kan jag se att på det första 
svarsalternativet som är: Äta mindre fett, mindre socker och mer fibrer. Där ser jag att 
pojkarna i årskurs 8 visste mest men på de övriga svarsalternativen vet flickorna i årskurs 8 
mest. Det är rätt intressant att se resultatet i denna fråga för jag tror att reklamen har haft 
påverkan i elevernas svar. Vi kan läsa och se på TV:n om hur vi ska äta för att hålla 
blodsockernivån jämn genom att äta livsmedel med lågt GI alltså som håller oss mätta längre 
och undviker sockertoppar. Hur vi ska byta ut livsmedel som inte innehåller fullkorn till 
livsmedel med fullkorn. Jag tycker det är bra att eleverna har kunskaper om hur de genom att 
göra bra val kan påverka sina liv till det bättre.  
 
Frågorna nummer 7 och 9 är frågor som pojkarna hade större kunskaper om. De handlade om 
fett och vad kroppen behöver det till och vilka vitaminer som är fettlösliga. Det kan man 
undra varför pojkarna vet mer om detta än flickorna. Är det för att fett är förknippat med 
något farligt som man kan bli fet av enligt flickorna och att de därför undviker allt vad fett är? 
 
Resultaten på frågorna 16 och 18 som handlar om vilka av nedanstående ämnen som är 
mineralämnen och vilka som är fettlösliga vitaminer. Flickorna i årskurs 8 visar i dessa frågor 
den största skillnaden i kunskaper till pojkarna i samma årskurs. Betydelsen av denna kunskap 
anser jag inte vara så stor eftersom det är faktakunskaper som de enkelt kan ta reda på i 
böckerna eller via IT.  
 
Om man ser till resultaten av de flesta standardiserade svarsalternativen kan jag se att 
flickorna i årskurs 8 har den största kunskapen om kost och hälsa. Om detta har någon 
betydelse för förståelsen av hur deras hälsa kan påverkas på ett positivt sätt är svårt att säga 
men jag tror att det har det. Kunskapen som eleverna har i de standardiserade frågorna är som 
jag skrev ovan mer som faktakunskap och den kunskapen ska ju förhoppningsvis leda till en 
djupare förståelse för dem.  
 
Jag har fått ta del av provresultat som har gjorts i HKK i årskurs 8 under hösten -07. I detta 
prov fanns det med både kunskapsfrågor och en berättelse om en person som inte har ett bra 
liv. Eleverna skulle besvara denna berättelse och reflektera och motivera förslag till 
förändringar. I deras svar kan jag se att det är flickorna som har bäst koll på 
kunskapsfrågorna. Det är också de som klarar av att ge de bästa reflektionerna och motivera 
på ett bra sätt hur denna person kan förändra sitt liv till det bättre. Resultaten av 
enkätundersökningen visar att flickorna som har fått undervisning besitter mer kunskap än 
pojkarna som fått undervisning. När det gäller eleverna i årskurs 7 såg det ganska lika ut 
kunskapsmässigt. Det skulle vara intressant att genomföra enkäten igen på samma elever efter 
att de fått undervisning för att se om resultatet mellan könen består eller om flickorna drar 
ifrån pojkarna kunskapsmässigt efter att de fått mer kunskaper. Flickorna har större kunskaper 
än pojkarna i kost och hälsa Jag känner att jag kan dra den slutsats efter att ha tagit del av 
provresultaten som har gjorts i HKK och resultatet av min enkät som visar att flickorna har 
större kunskaper än pojkarna. Vad detta beror på vet jag inte men om man ser till kunskaperna 
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överlag så är flickorna ett strå vassare än pojkarna i de flesta ämnen på min arbetsplats enligt 
mina kollegor. 
 
Meningen med detta arbete var att ta reda på vilka kunskaper eleverna har om kost och hälsa, 
både de som har genomgått undervisning eller inte i HKK. Jag ville också veta om det fanns 
några skillnader mellan pojkar och flickors kunskaper om kost och hälsa och vilken/vilka 
skillnaderna är i så fall. Genom resultatet av min enkät som jag diskuterat här ovan kan jag se 
vilka kunskaper eleverna har både före och efter undervisning. Jag kan också se att det finns 
skillnader mellan flickor och pojkars kunskaper om kost och hälsa och vilka skillnaderna är. 

 
5.2 Teoretisk tolkning 
 
Livsmedelsverket hävdar att svenskars matvanor skiljer sig åt bl. a. beroende på vilket kön, 
vilken utbildning eller ålder. Vidare påpekar Livsmedelsverket att finns ett positivt samband 
mellan låg utbildningsnivå och sämre matvanor. Mot denna bakgrund anser jag att det är 
viktigt att elever genom hela grundskolan får en bra grund att stå på när det gäller kunskaper 
om kost och hälsa. Livsmedelsverket utreder för närvarande om det går att stärka 
undervisningen av kost och hälsa inom grundskolan och gymnasiet. Bl. a. ifrågasätts i vilken 
omfattning undervisningen skulle behövas. Jag anser att från det att barnet börjar äta kan 
föräldrarna lära sina barn att äta näringsriktig mat, och låta bli allt som innehåller socker som 
godis och saft. När sedan barnen börjar skolan ska de också ära dem vad bra kost och god 
hälsa är. Allteftersom barnen mognar kan deras kunskaper i förhållande till ålder höjas till en 
rimlig nivå. Jag tror att det kommer att bli naturligt för eleverna att äta bra och sköta om sin 
hälsa bättre om man får med sig kunskaperna under hela skoltiden. Föräldrarna och andra 
vuxna behöver också lära sig att sköta kosten och hälsan, eftersom barn och ungdomar inte 
gör som vi säger utan de gör som vi gör. 
 
De viktigaste förutsättningarna för bra hälsa är att vi har bra matvanor och tillgång till säker 
och näringsriktig mat, menar Livsmedelsverket. Det äts alldeles för mycket godis idag och det 
vill vi försöka påverka på den skola som jag jobbar på. Vi har därför tagit bort allt godis 
förutom mörk choklad från skolans cafeteria. Detta gjordes för att minska på godisätandet 
under skoltiden. Elevrådet har varit drivande i att detta har genomförts. De har även infört 
frukostpaket med större utbud av lite grövre bröd som eleverna får köpa till ett reducerat pris. 
Jag vet att elever och personal tycker att det har fungerat bra eftersom det finns många elever 
som inte äter frukost innan de åker till skolan. Jag kan se att många elever tappar orken efter 
första lektionen och då är frukostpaketet bra att kunna ta till innan lunchen. Jag har en del 
elever som inte äter vare sig frukost eller skolans lunch, vilket resulterar i trötta, griniga elever 
som inte orkar prestera någonting i skolan. Detta överensstämmer med vad Livsmedelsverket 
skriver om att de elever som äter en bristfällig frukost eller ingen alls hoppar också oftare 
över skolluncherna. Livsmedelsverket hävdar vidare att bland dessa elever är också rökning, 
användning av droger och alkohol samt skolk och sämre trivsel i skolan vanligare. Jag håller 
delvis med om detta resonemang för jag tror också att elever med denna syn på kost och hälsa 
missköter sin hälsa mer om de inte äter bra kost. Men det finns flera elever som har det 
jobbigt med att gå till skolans matsal eftersom det är mycket folk där och äter. En del av dem 
köper frukostpaketet till lunch istället, vilket inte är så bra ur näringssynpunkt men det är i alla 
fall bättre än ingen mat alls. Jag vet också att det finns elever på min skola som inte äter 
skollunchen och de har flera gånger skolkat under eftermiddagen. Därför är det viktigt att 
eleverna får bra undervisning om kost och hälsa för att kunna sköta om sin kropp. Eleverna 
behöver som jag skrev ovan få mer tid för undervisning för att förstå sammanhanget mellan 
kost och hälsa.  
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Eftersom jag just nu undervisar i ämnet HKK tycker jag det är intressant att se hur ämnet har 
utvecklats enormt under åren från slutet av 1800-talet och framåt till 2007 där vi är idag. Man 
kan tydligt se en positiv utveckling av ämnet HKK tycker jag eftersom det från början, enligt 
Grönqvist och Hjälmeskog (1998) bara var till för flickor. Efter att ha sett resultatet av min 
undersökning känns det väldigt bra att ämnet har utvecklats som det har gjort. Det är viktigt 
att både pojkar och flickor får samma utbildning i detta ämne som ger eleverna erfarenheter 
av måltider, mat och den sociala gemenskapen som är oerhört viktig tycker jag. Jag anser att 
man behöver lära sig att sitta stilla och njuta av måltiderna tillsammans med familjen eller 
vänner. Detta är för mig och säkert många fler oerhört viktig för att vi ska ha en bra hälsa. Jag 
kan se att det överensstämmer med kursplaner 2000 där man kan läsa om att kunna förstå 
måltidsvanornas betydelse för hälsan ur olika perspektiv, även betydelsen för miljön, 
välbefinnande och ekonomi. 
 
Jag håller med det som Johansson (2004) skriver om att man behöver ha grundläggande 
kunskaper om kroppens funktioner för att kunna bedöma sanningshalten av all information 
som sprids. Det kommer ofta olika råd om hur man ska äta och vara för att må bra. En del av 
denna information kan rent av vara farliga för växande ungdomar anser jag. Det kan leda till 
ätstörningar hos framförallt flickor som har många olika ideal att leva upp till. Genom TV och 
andra media får man också höra att vi människor presterar som bäst när vi mår som bäst, både 
fysiskt och psykiskt. Att vi mår bättre genom att vi motionerar och äter rätt sorts mat och på 
så sätt håller oss friska. Jag tycker att det är viktigt att eleverna får kunskap i kost och hälsa 
därför att de ska orka med det som krävs av dem i dagens samhälle. Vi blir matade med så 
mycket om hur man ska äta eller vara för att må bra så därför anser jag det viktigt för våra 
ungdomar att de har en viss kunskap så de kan gallra på ett bra sätt. Många av ungdomarna 
har en enorm press på sig själva för att klara av skolan på bästa sätt, men en stor del av 
pressen kommer även från samhället som kräver godkända betyg för en fortsatt utbildning.  
 
En medvetenhet om hälsan genomsyrar stora delar av läroplanen. Detta är viktigt att eleverna 
får träna på så att de gör bra val. Inom HKK får eleverna lära sig både praktiskt och teoretiskt 
om hur de ska värna om vår miljö, hälsa och ekonomi. Jag källsorterar med eleverna och de 
får sedan själva sortera rätt vid återvinningscentralen, jag pratar mycket om att inte slösa med 
diskmedel som skadar miljön och att det är bättre om jag kan köpa bra råvaror än att behöva 
handla stora mängder med diskmedel. Jag lär eleverna baka sitt bröd, de får också lära sig att 
laga mat från grunden med bra råvaror. Jag vet att det finns elever som inte visste att det går 
att koka egen sås, steka hemgjorda köttbullar eller panera och steka egen fisk. De trodde att 
mamma Scan gjorde köttbullar och Findus hade färdiga fiskpinnar, sås gjorde man av pulver. 
Jag har en viktig uppgift att fylla för att ge våra elever en bra grund att stå på när det gäller 
kosten och hälsan.   
 
Hemkunskapen antyder att begreppen mat, måltidsvanor och hälsa går hand i hand. Jag vill att 
vi ska försöka ge våra elever en större förståelse om kost och hälsa. Visa dem vilka vinster de 
får om de sköter om sig. Om man börjar undervisa våra elever redan i de lägre åldrarna blir 
det mer naturligt för dem att förstå helheten i hur man mår både fysiskt och psykiskt med en 
god hälsa. Det är viktigt att visa eleverna hur bra matvanor och en sund livsstil påverkar 
hälsan och prestationsförmågan. Jag tror att man med fördel kan jobba ämnesövergripande för 
att lättare få eleverna att förstå sambandet. Det finns många ämnen som kan samarbeta för att 
ge eleverna en bra grund att stå på. Exempel på ämnen är biologi, idrott, kemi och matematik. 
Det blir tydligare för eleverna om man samarbetar för då får de en djupare förståelse om hur 
mycket hänger ihop. Jag vet att många av eleverna har svårt för att förstå att jag i HKK pratar 
om samma kolhydrater, protein och fett som de gör i kemin. 
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När man planerar dagens måltider är matcirkeln en bra hjälp anser jag. Matcirkeln delas in i 
sju olika grupper där livsmedlen som är ganska lika ur näringssynpunkt ingår i samma grupp. 
Vi ska försöka se till att äta livsmedel från alla sju delar varje dag enligt vad 
Livsmedelsverket rekommenderar. Jag håller med om att det är viktigt att variera ur de olika 
grupperna om vi ska få i oss av alla näringsämnen som kroppen behöver för att må bra. Jag 
försöker få våra elever att förstå sambandet mellan att äta allsidig kost och att må bra.  
 
Jag använder mig också av tallriksmodellen för att eleverna ska förstå hur proportionerna bör 
se ut på deras tallrik när de äter. Om de är idrottare behöver de mer kolhydrater och kan 
minska ner lite på grönsakerna. Detta för att kolhydraterna ger dem energi vilket inte 
grönsakerna gör. Om detta har Livsmedelsverket skrivit om i en artikel som heter ”Kostråd 
för barn”. Enligt Hedelin, Olofsson, Sjöholm och Arvidsson liknar tallriksmodellen ett upp- 
och nedvänt Y där tallriken delas in i tre delar. Två av fälten är lika stora medan den tredje är 
mindre högst ¼ av ytan.   

 
5.3 Metodval 
 
Valet att använda en blandenkät passade bra till denna undersökning, då syftet var att studera 
kvalitativa utbildningseffekter i en större grupp elever, samt jämföra olika elevgrupper med 
varandra. 
 
Det var bra att jag var närvarande när informanterna fyllde i enkäterna, eftersom jag direkt 
kunde svara på eventuella frågor som uppstod. Jag valde som bekant att ha både öppna och 
standardiserade svarsalternativ. Att jag hade frågor med flest standardiserade svarsalternativ 
var för att alla respondenter inte är lika bra på att formulera sig. Jag kunde inte veta om mina 
frågor skulle fungera, men jag kände till eleverna i klasserna och det var här en fördel. Något 
som kunde ha gjorts bättre så här i efterhand är att jag skulle ha varit ännu tydligare i 
instruktionerna innan de började fylla i enkäten, som i sin tur kunnat generera mer ingående 
och fylligare svar 

 
5.4 Metodreflektion 
 
Jag tycker att resultatet ger en sann bild av det som undersöks att flickorna efter undervisning 
besitter mer kunskaper i kost och hälsa än pojkarna. Jag styrker detta genom det jag skrev om 
i resultat diskussionen om hur det ser ut generellt i de olika ämnena. 
 
Reliabiliteten anser jag vara stor eftersom jag har genomfört enkäten på samma sätt med alla 
respondenter. Det som kan få ner reliabiliteten något är att en del respondenter missförstod 
frågorna och bara kryssade i eller inte svarade alls på de öppna svarsfrågorna tror jag. 
  
Jag upptäckte under arbetets gång att jag har uppgett olika namn på matcirkeln. I enkäten 
kallar jag matcirkeln för kostcirkeln och i resultatet och diskussionen skriver jag matcirkeln. 
När jag undervisar våra elever lär jag dem att det heter matcirkeln därför borde det ha stått så i 
enkäten också. Jag vet att eleverna har vetskap om att det är samma ”cirkel” som jag pratar 
om i enkäten och i undervisningen. För de elever som inte fått undervisning tror jag inte att 
det har spelat någon roll om det har stått matcirkeln istället.  
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5.5 Slutsatser 
 
Jag tycker att detta arbete har varit intressant att göra och det har gett mig mer kunskaper om 
vad eleverna vet om kost och hälsa. Det har fått mig att försöka få till en bättre undervisning i 
HKK där eleverna ska få en större förståelse och helhet i kost och hälsa. Jag får försöka med 
mina kollegors hjälp komma fram till ett bra samarbete mellan de olika ämnena så att eleverna 
kan öka förståelsen om kost och hälsa.  
 
Jag vill att eleverna läser kemi om näringsämnenas uppbyggnad samtidigt som jag behandlar 
näringsämnena i HKK för att öka förståelsen. Därefter ska eleverna fortsätta med biologi och 
kroppen där de läser om matsmältningen, hur kroppen är uppbyggd. I idrotten kan de öka 
förståelsen hos eleverna om att det är viktigt med rätt kost när man tränar och även att de 
behöver röra på sig för hälsans skull. Vi människor är ju byggda för att vara i rörelse. 
Matematiken är också bra att samarbeta med både när det gäller måttenheter och skalor 
eftersom jag undervisar i hur man inreder en egen lägenhet och lagar mat samt bakar. Jag 
undervisar också i konsumentekonomi där både matematiken och samhällskunskapen kan 
vara delaktiga.  
 
Det optimala vore att öka kunskaperna hos både pojkarna och flickorna så att de värnar om 
sin kropp på ett bra sätt. Jag tror att vi har mycket att vinna på ett samarbete mellan ämnena. 
Ett förslag är att samköra undervisningen för att sedan även ha prov eller redovisningar 
tillsammans. Detta tror jag kommer att underlättar för eleverna och jag tror också att de får en 
annan förståelse och helhet om jag gör på detta sätt. 
 
I HKK har eleverna teori var tredje vecka där det gärna blir ”korvstoppning” vad det gäller 
den teoretiska delen. Jag ska hinna med så mycket som möjligt på dessa pass och eleverna 
orkar inte ta in allt på så kort tid. Jag måste bli bättre på att visa dem kopplingar till det 
teoretiska under de praktiska lektionerna och tvärtom när jag har teori. Eftersom eleverna 
lagar mat eller bakar under de praktiska passen kan jag återkoppla till det teoretiska med de 
livsmedel som eleverna ska använda sig av de olika lektionerna. T ex. om eleverna bakar bröd 
då kan jag prata om kolhydrater, lagar de köttgryta då kan jag prata om proteiner osv. Jag 
behöver ha med t ex. spaghetti, makaroner, ris och bröd för att visa dem konkret vilka 
livsmedel som innehåller kolhydrater när jag undervisar dem i näringsläran på teorin.  
 
Jag kan se att undervisningen har gett resultat men det kan bli mycket bättre hoppas jag om 
jag och mina ämneskollegor försöker jobba enligt mina förslag ovan. 
 
Jag tycker att jag har fått svar på min problemformulering om vilka kunskaper har elever om 
kost och hälsa som genomgått undervisning i HKK, jämfört med elever som inte genomgått 
sådan undervisning. Och om det finns det skillnad mellan killar och tjejers kunskaper om kost 
och hälsa och vilken/vilka är skillnaderna i så fall.   

 
5.6 Fortsatt forskning 
 
Det är alltid intressant att veta hur ungdomar tänker när det gäller deras hälsa. Jag skulle vilja 
veta hur de använder sig av sina kunskaper om kost och hälsa rent praktiskt. Hur ser det ut 
hemma hos dem, äter de lagat mat efter skolan? Är ungdomarna med och påverkar sin 
situation när det gäller lagad mat från bra råvaror eller äter de mycket halvfabrikat eller köper 
de hem färdig mat? 
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Bilaga 1 

 

 

Enkät om elevers kunskaper om kost och hälsa  
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Du som har fått den här enkäten är ombedd att delta i en studie om elevers kunskaper om kost 
och hälsa. Studien är en del av ett examensarbete vid lärarutbildningen vid Karlstads 
universitet. Syftet är dels att undersöka om det finns skillnader mellan killars och tjejers 
kunskaper i kost och hälsa, och dels att undersöka om det finns skillnader kunskaperna i kost 
och hälsa mellan dem som går i sjunde och åttonde årskurs. 
 
Då du inte uppger personnummer, och då enkäten inte är kodad, är de svar du uppger helt 
anonyma. Det finns således inget syfte att försöka identifiera vem som har svarat vad. Jag ber 
dig därför att svara så uppriktigt du kan på alla frågorna i enkäten. Om du har frågor om 
studien, eller innehållet i enkäten, är du välkommen att kontakta undertecknad, eller min 
handledare som också står angiven längst ner på detta papper. 
 
Jag vill på förhand varmt tacka dig för att du deltar i studien, och samtidigt passa på att önska 
dig ett underbart sommarlov! 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Maria Jönsson 
 
 
 
    Handledare: 
    Ingela Strandli Portfelt 
    Filosofie doktor, Karlstads universitet 
    Tel. 054-700 24 60 
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Bakgrundsfrågor 
 
Frågorna här nedan är till för att kunna jämföra killar och tjejers, samt olika årskursers 
kunskaper om kost och hälsa. Ringa in det alternativ som stämmer in på dig. 
___________________________________________________________________________ 
 

1. Du som svarar på denna enkät är 
   
   Y Kille               Y Tjej 

 
2. Vilken årskurs går du i?     

 
  Y  7:an                      Y  8:an 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Kunskapsfrågor om kost & hälsa 

 
Frågorna här nedan syftar till att ta reda på vad du kan om kost och hälsa. Var vänlig och 
ringa in det eller de alternativ du anser stämma. Flera svarsalternativ kan vara möjliga. 
___________________________________________________________________________ 

 
 
3. Vilka livsmedel innehåller protein?  

 
Y  kalkon          Y ägg           Y  gurka            Y spaghetti                   Y potatis  

 
Y älgkött            Y broccoli   Y baljväxter     Y vet ej 

 
 
      4. Vad behöver kroppen proteiner till? 
            
       Y bygga upp och ersätta kroppens vävnader   Y öka motståndskraften mot infektioner   

 
Y bilda hormoner och enzymer                  Y bygga upp skelettet   
 
 Y stärker tänderna                   Y ge energi                    Y vet ej  
 
 
5. Vilka livsmedel innehåller kolhydrater?  

 
     Y  fisk              Y penne              Y tagliatelle              Y sparris           Y  bröd 
 
     Y  blomkål           Y ris               Y rotfrukter               Y vet ej 
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      6. Kolhydrater finns i form av…? 
 
          Y stärkelse     Y aminosyror     Y socker    Y talg     Y kostfibrer      Y ister   Y vet ej 
           
 

7. Vilka livsmedel innehåller fett?  
 

    Y  rapsolja             Y olivolja               Y broccoli         Y margarin           Y lax  
 
    Y   makrill             Y morot                  Y   tomat           Y vet ej 

 
 

8. Vilken typ/vilka typer av fett är mest hälsosamt? Ringa in de livsmedel som du anser 
innehåller hälsosamt fett. 

 
      Y olja      Y margarin       Y fett i fisk och fågel      Y smör    Y kokosfett   Y vet ej 
 
 
9. Vad behöver kroppen fett till? 
 
      Y för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig de fettlösliga aminosyrorna 
 
      Y för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig de fettlösliga vitaminerna 
 
      Y för att ge kroppen bra ämnesomsättning      
 
      Y för att ge kroppen energi      
 
      Y vet ej 
 
    
10. Kostcirkeln innehåller sju grupper av olika livsmedel. Vilka är de? Skriv efter 
siffrorna. 

 
 

1. __________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________ 
 
4. __________________________________________________________ 
 
5. __________________________________________________________ 
 
6. ___________________________________________________________ 
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7. ___________________________________________________________ 
 
 
 
11. Vilken användning har man av kostcirkeln? Motivera ditt svar. (använd baksidan av 
papperet om du behöver mera skrivutrymme) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

12. Vilka av följande livsmedel bör en vegetarian äta för att få i sig protein? 
 

   Y morot             Y bönor           Y gurka              Y linser                 Y ärtor         
 
   Y  banan             Y   blomkål    Y vet ej 

 
 

13. Mängden energi som en person förbrukar varierar. Varför? 
 

 
   Y kön           Y stadsbo           Y inkomst                Y arbete                   Y skostorlek  
 
   Y  klimat      Y motionsvanor     Y kroppsstorlek   Y vet ej 

 
 
 

14. I vilken enhet mäts energi? 
Kryssa för de påståenden som du tycker stämmer. 

 
   Y KJ          Y JK       Y KL        Y KG       Y Kcal         Y ML         Y DL       Y vet ej 

 
 

15. Vad är hälsa för dig? Motivera ditt svar. (använd baksidan av papperet om du behöver 
mera skrivutrymme) 
 
__________________________________________________________________ 
 

      __________________________________________________________________ 
 
 

16. Vilka av nedanstående ämnen är mineralämnen?  
 

Y protein              Y selen                Y järn                  Y B-vitamin           Y zink  
 



- 5 - 

Y kolhydrater      Y kalcium         Y natrium         Y flour              Y jod     Y vet ej 
 
 
 
 
      17. Vad behöver kroppen vatten till? 
 
       Y reglera kroppstemperaturen        Y reglera kroppsstorleken               Y barnens tillväxt 
 
       Y föra bort avfallsämnen                Y cellernas tillväxt och funktion     Ynervfunktionen 
 
        Y lösa och transportera näringsämnen till kroppens olika delar            Y vet ej 
 
 

18. Vilka av dessa vitaminer är fettlösliga?  
 

 Y D-vitaminer           Y B-vitaminer             Y K- vitaminer                  Y E-vitaminer  
 
Y A-vitaminer            Y  C-vitaminer            Y F-vitaminer                     Y vet ej 

 
 

19. Vad kan hända om man får för högt värde av det onda kolesterolet i blodet? (använd 
baksidan av papperet om du behöver mera skrivutrymme) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
20 Vilket ämne behövs för benstommens uppbyggnad och tändernas mineralisering? 

 
Y fosfor             Y järn           Y jod            Y kalcium                    Y natrium            
 
Y selen              Y zink          Y vet ej 

 
 
21. Vad visar tallriksmodellen oss på ett enkelt sätt? Motivera med egna ord. (använd 
baksidan av papperet om du behöver mera skrivutrymme) 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
    _______________________________________________________________________ 
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22. Vilken skillnad är det på tallriksmodellerna för någon som idrottar mycket mot dem 
som inte idrottar så mycket? Kryssa för det påstående som du tycker stämmer. Obs! 
endast ett påstående. 

 
Y Den innehåller mera grönsaker och mindre pasta, potatis eller ris 
 
Y Den innehåller mera kött och mindre grönsaker 
 
Y Den innehåller mera pasta, potatis eller ris och mindre grönsaker 
 
Y Den innehåller mera kött och mindre potatis, pasta eller ris 

 
      Y vet ej 
 
 

23. Många sjukdomar orsakas eller påverkas av den mat vi äter, miljön vi lever i och våra 
vanor. En del sjukdomar kan vi undvika eller bota genom mindre förändringar av våra 
matvanor. Hur kan vi äta för att behålla en bra hälsa? Kryssa för de påståenden som du 
tycker stämmer. 

 
Y Äta mindre fett, mindre socker och mer med fibrer 
 
Y Äta mer fett, mer socker och mindre med fibrer 
 
Y Äta mer fibrer, dricka mycket vatten 
 
Y Äta en varierad kost och äta små portioner ofta 

 
      Y vet ej  
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 

 
 


