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SAMMANFATTNING 
 
Introduktion : Intaget av frukt och grönsaker hos barn i grundskolan är lägre än 
rekommenderat. Matvanor grundläggs i tidig ålder och flera försök har gjorts att främja goda 
matvanor. Kompis med kroppen, ett ICA-baserat hälsofrämjande projekt, syftar till att 
inspirera skolbarn till bättre matvanor. 
 
Syfte: Att undersöka hur Kompis med kroppen uppfattats av lärare i grundskolan. I 
examensarbetet tillfrågades lärarna om vad de ansåg om olika delar av projektet samt om de 
upplevde att det finns ett intresse för hälsofrämjande projekt i grundskolan.  
 
Metod: Tvärsnittsdesign med webbenkät som undersökningsmetod. Examensarbetet 
baserades på svar från 263 deltagare, samtliga lärare. Databearbetningen gjordes i SPSS och 
tester som utfördes var Spearmans rangkorrelation och chi-två test. 
 
Resultat: Deltagarna var positivt inställda till projektet och upplevde även mottagandet hos 
eleverna som positivt. En statistisk analys visade att det fanns ett signifikant samband 
(p<0.001) mellan deltagarnas inställning och elevernas upplevda mottagande. Deltagarnas 
upplevda effekt på eleverna var att eleverna pratade mer om frukt och grönsaker (41,5 %), 
samt att de uppskattade att arbeta med materialet (40,7 %). De allra flesta genomförde ett 
butiksbesök (95,1 %) och en majoritet använde sig även av arbetsboken (71,6 %). 
 
Slutsats: Projektet tycks genomgående ha upplevts positivt av majoriteten av lärarna och 
resultaten tyder på att lärarna även upplevt ett visst engagemang hos elever och 
vårdnadshavare. ICA som aktör kan hjälpa till att främja goda matvanor hos barn, men det 
behövs en utökad satsning i samhället med större engagemang från samtliga individer för att 
få en bestående förändring. 
 
 
 
  



3 

 

UPPSALA UNIVERSITY     Vt-2017 
Department of Food, Nutrition and Dietetics 
Bachelor thesis, 15 ECTS credit points/ HK C, 15 ECTS 
 
Title : Teachers’ perception of Buddy with your body - An ICA-based health promotion 
project focusing on fruits and vegetables in children of school age 
Authors: Andrea Muscalu and Matilda Woxberg 
 

ABSTRACT  
 
Introduction : Eating habits are founded at an early age and previous studies have shown that 
the intake of fruit and vegetables in children is lower than recommended. Buddy with your 
body, an ICA-based health promoting project, aims to inspire children of school age to 
improve their eating habits. 
 
Aim : To investigate how different parts of Buddy with your body is perceived by teachers and 
whether they experienced any interest in health promoting projects in primary school. 
 
Method: Cross-sectional design with a webbased survey method. The bachelor thesis was 
based on responses from 263 participants, all teachers. Data processing was done in SPSS and 
tests performed was Spearmans’ rank correlation and a chi-square test. 
 
Result: Participants experienced their own and the students' perception of the project as 
positive. A statistical analysis showed that there was a significant difference (p<0.001) 
between the participants’ attitude and the students' reception. The participants experienced 
that the students spoke more about fruits and vegetables (41.5%), and that they appreciated 
working with the material (40.7%). Most of the participants visited an ICA-store (95.1%) and 
a majority also stated that they used the workbook (71.6%). 
 
Conclusion: The project seems to have been positively received by a majority of the teachers, 
and, according to the teachers, also seemed to engage students and caretakers. ICA, as part of 
the society, can help promote healthy eating habits in children, though there is a need for 
increased involvement in the society with greater commitment from all individuals to achieve 
lasting effects. 
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1. INTRODUKTION 
 
Intaget av frukt och grönsaker hos barn i grundskolan är lägre än rekommenderat (Enghardt 
Barbieri, Pearson, & Becker, 2006; Klepp, o.a., 2005; Yngve, o.a., 2005) och olika 
interventioner har testat möjligheter att öka intaget med blandad framgång (Evans, Christian, 
Cleghorn, Greenwood, & Cade, 2012; Hendrie, Lease, Bowen, Baird, & Cox, 2016; Knai, 
Pomerleau, Lock, & McKee, 2006). För att öka barns förutsättningar för god hälsa genom 
livet är det viktigt att insatser görs i tidig ålder, eftersom matvanor grundläggs redan i 
barndomen (Birch & Ventura, 2009). Studier har visat att en kost bestående av högt intag av 
frukt och grönsaker minskar risken för viktökning och livsstilsrelaterade sjukdomar (Boeing, 
o.a., 2012; Brugård Konde, Bjerselius, Haglund, Jansson, & Pearson, 2015; Eneroth, 2012). 
Intaget är dock lågt hos unga och endast cirka tio procent når rekommenderat intag av frukt 
och grönsaker (Statens folkhälsoinstitut, 2013). I detta examensarbete sammanfattas forskning 
kring de viktigaste interventionerna och de erfarenheter som är av värde för att kunna 
utvärdera detta examensarbetes fokus - en satsning inriktad till skolorna i Sverige, utvecklad 
och tillhandahållen av ICA. 
 

1.1. Lågt intag av frukt och grönsaker hos skolbarn 
 
Flera studier har visat att barn äter för lite frukt och grönsaker. En studie i Sverige, med 1,036 
barn i fyraårsåldern samt barn i årskurs två och fem, visade på ett otillräckligt intag av frukt 
och grönsaker (Enghardt Barbieri, Pearson, & Becker, 2006). Nuvarande rekommendation av 
frukt och grönsaker är 400 gram per dag för barn upp till tio år. För vuxna och barn över tio år 
är det rekommenderade intaget 500 gram, med en fördelning på ungefär hälften frukt och 
hälften grönsaker (Eneroth, 2012). Resultatet från studien visade att barnen endast 
konsumerade cirka hälften av det rekommenderade intaget (Enghardt Barbieri, Pearson, & 
Becker, 2006). 
 
Samtidigt visade studien Pro Children, med 13,037 skolbarn i nio länder i Europa, att intaget 
av frukt och grönsaker var väsentligt lägre än det rekommenderade dagliga intaget. Varje land 
undersöktes för sig med det enskilda landets rekommendationer i åtanke. Det visade sig att 
grönsaksintaget var mycket lägre än fruktintaget, och det totala intaget av både frukt och 
grönsaker var för lågt enligt de internationella rekommendationerna av World Health 
Organization (WHO) (Yngve, o.a., 2005). Syftet med Pro Children var att för framtida 
forskning kunna förstå varför konsumtionen ser ut som den gör och kunna ta fram projekt för 
att öka intaget (Klepp, o.a., 2005). 
 
Studien Pro Children ledde till utvecklandet av Pro Greens (Lehto, o.a., 2014; Lynch, o.a., 
2014) som syftade till att utveckla effektiva strategier för att främja konsumtion av frukt och 
grönsaker hos skolbarn i Europa. Bland annat undersöktes om grad av engagemang hos 
skolbarn påverkade intaget av frukt och grönsaker. Deltagarna i skolinterventionen var 727 
elvaåriga barn från Finland. Det visade sig att kunskap om rekommenderat intag av frukt och 
grönsaker ökade engagemanget, vilket påverkade det egna intaget genom att eleverna tog med 
sig egen frukt att förtära i skolan. Studien visade dock ingen effekt på grönsaksintaget (Lehto, 
o.a., 2014). 
 
Frågan om vem det är som bäst kan förmedla kunskapen om frukt och grönsaker av lärare och 
nutritionister undersöktes i interventionsstudien Bring some fruit to school. Deltagarna var 
228 skolbarn i lärarinterventionen och 243 skolbarn i nutritionistinterventionen. Lärarna fick 
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genomgå en kortare utbildning av utbildade nutritionister. Efter utbildningen undervisade 
lärarna och nutritionisterna barnen separat. Resultat från studien indikerar att lärare kan ha 
lika stor framgång att öka intaget hos barn som personer med längre utbildning. Detta kan 
bero på lärares ledande roll i klassrummet jämfört med en utomstående expert som en 
nutritionist. Dessutom är det möjligt att lärare lättare kan integrera hälsoperspektivet i 
schemat än en utomstående som endast undervisar någon timme per vecka. Författarna 
nämner även att resultaten från denna studie skulle kunna vara av värde för andra projekt som 
inkluderar lärare (Panunzioa, Antonicielloa, Pisanoa, & Dalton, 2007). 
 

1.2. Barriärer och möjligheter 
 
Det har gjorts flera studier som synliggör barriärer till för lågt intag av frukt och grönsaker 
hos barn. Några viktiga barriärer är för kort implementeringstid, kräsenhet, för lite exponering 
och familjens låga socioekonomi (Evans, Christian, Cleghorn, Greenwood, & Cade, 2012; 
Korinek, Bartholomew, Jowers, & Latimer, 2015; Mattisson, 2016; Taylor, Wernimont, 
Northstone, & Emmett, 2015). 
 
Få studier mäter resultatet av interventionen efter ett år. En moderat ökning i intag har dock 
registrerats i studier som följt upp resultatet ett år efter interventionen. Denna ökning 
indikerar att längre program behövs för att kunna åstadkomma bestående resultat (Evans, 
Christian, Cleghorn, Greenwood, & Cade, 2012; Knai, Pomerleau, Lock, & McKee, 2006). 
En systematisk litteraturöversikt och metaanalys visade att de flesta interventioner lyckades 
med att öka fruktintaget men inte grönsaksintaget (Evans, Christian, Cleghorn, Greenwood, & 
Cade, 2012). Komplexa interventioner med fokus på att motivera deltagare till att ändra sitt 
ätbeteende gav bäst resultat. Bland singelkomponentsprogram, som exempelvis enbart försåg 
deltagarna med gratis eller subventionerade frukter och grönsaker, noterades viss effekt 
framförallt när gratis frukt och grönsaker erbjöds i skolan. Intaget av frukt och grönsaker kan 
förväntas öka med en fjärdedelsportion till cirka en portion efter deltagande i interventioner 
som syftar till att öka intaget av frukt och grönsaker hos skolbarn (Evans, Christian, Cleghorn, 
Greenwood, & Cade, 2012; Knai, Pomerleau, Lock, & McKee, 2006). Några faktorer som 
tycks bidra till ökat intag är att interventionen pågår i mer än ett år, inkluderar ökad 
exponering av frukt och grönsaker i skolmiljön samt har strategier för att öka engagemanget 
hos lärare och vårdnadshavare (Knai, Pomerleau, Lock, & McKee, 2006). 
 
Enligt två översiktsartiklar har kräsna barn en mindre variation i sin kost och tenderar även att 
äta mindre frukt och grönsaker. Förslag till hur beteendet hos kräsna barn kan ändras 
innefattar strategier för öka barnets aptit, exempelvis genom att barnet begränsar sitt intag av 
andra energigivande livsmedel som mjölk, äter fler men mindre måltider samt exponeras för 
ratad mat vid minst tio separata tillfällen (Lafraire, Rioux, Giboreau, & Picard, 2016; Taylor, 
Wernimont, Northstone, & Emmett, 2015). 
 
En ökad exponering för olika frukter och grönsaker i hemmet kan också leda till ökat intag. 
En interventionsstudie, med 59 barn i USA, visar att det kan vara effektivt att barn exponeras 
för frukt och grönsaker i skolan, eftersom inte alla barn exponeras lika mycket för detta i 
hemmet (Korinek, Bartholomew, Jowers, & Latimer, 2015). Utifrån detta perspektiv är det 
möjligt att ett hälsofrämjande projekt utförd i skolan hjälper till att öka barns exponering av 
frukt och grönsaker, vilket i förlängningen kan leda till att de gör hälsosammare val. Även i 
Pro Children-studien tas tillgång upp som en möjlighet till att öka intaget av frukt och 
grönsaker (Klepp, o.a., 2005). Det är även möjligt att familjens konsumtion av frukt och 
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grönsaker påverkas positivt genom barnen (Aschemann-Witzel, Bech-Larsen, & Grønhøj, 
2014). 
 
En annan barriär är familjens låga socioekonomi. En faktor som framträder särskilt (eller är 
oftast uppmätt) är nivå av utbildning, speciellt mammans, vilket påverkar barns matvanor 
(Mattisson, 2016). Till exempel visar en studie i Norge att skillnader i familjens socioekonomi 
var relaterade till tillgången till frukt och grönsaker i hemmet; barn vars familj hade en högre 
socioekonomi hade större tillgång till frukt och grönsaker. Författarna föreslog att skillnaden 
kunde bero på att barn från familjer med högre socioekonomi exponerades mer för frukt och 
grönsaker, vilket kunde leda till ökad smakpreferens och därmed ett högre intag av frukt och 
grönsaker. Således finns det behov av att öka intaget av frukt och grönsaker hos barn vars 
familj har en låg socioekonomi (Hilsen, van Stralen, Klepp, & Bere, 2011). Familjer med låg 
inkomst väljer oftare energitäta, näringsfattiga livsmedel framför mer hälsosamma val 
(Marcus, o.a., 2009; Mattisson, 2016). Genom att främja hälsosamma matvanor är det möjligt 
att jämnare resultat kan uppnås bland grupper med olika socioekonomi. Det krävs dock ett 
ökat engagemang på samhällsnivå för att göra hälsosamma livsmedel prismässigt tillgängliga 
för alla (Mattisson, 2016). 
 
1.3. Bättre förståelse av implementeringsprocessen 
 
Det har i Europa gjorts flera försök till att förbättra barns hälsa. Två omfattande studier är 
Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health EFfects In Children and 
infantS (IDEFICS) (Ahrens, o.a., 2011; Verloigne, o.a., 2015) och ToyBox (Payr, o.a., 2014; 
Pinket, o.a., 2016). Studierna designades utifrån tidigare forskning om effektiva 
implementeringsprocesser (Hulscher, Laurant, & Grol, 2003; Saunders, Evans, & Joshi, 2005) 
och utvärderingarna av hur studierna genomfördes och togs emot bidrar till värdefulla insikter 
till detta examensarbete, vilka sammanfattas nedan. 
 
IDEFICS är en fall-kontroll interventionsstudie, med 16,224 barn, som syftar till att förebygga 
övervikt hos barn (Ahrens, o.a., 2011). Insikt om implementering av interventionen tas upp 
bland annat i en av delstudierna där implementeringsprocessen av fysisk aktivitet i skolor i 
Belgien undersöktes specifikt. Studien visade att skolpersonal och föräldrar lyckades engagera 
barn från särskilt utsatta grupper. Interventionsmaterialet användes med stöd av IDEFICS 
team. Det är möjligt att implementeringen påverkades positivt genom att skolpersonal och 
föräldrar kände sig mer motiverade av stödet de fick under medverkan i studien (Verloigne, 
o.a., 2015). 
 
ToyBox är en randomiserad kontrollerad studie, med 4,964 barn i fyraårsåldern, designad för 
att förebygga uppkomsten av övervikt och fetma hos europeiska förskolebarn, genom att 
bland annat förbättra dryckesintaget (Pinket, o.a., 2016) men även andra viktiga 
livsstilsbeteenden hos deltagarna (Payr, o.a., 2014). Effekten på ökat intag av vatten uppnådde 
inte önskad nivå. En hög grad av engagemang från vårdnadshavare och lärare visades däremot 
påverka deltagarnas resultat positivt. Generellt visade studien dock på låg respons hos 
vårdnadshavare och lärare. Författarna betonade betydelsen av engagemang, vilket bör 
utvärderas med lika stor noggrannhet som övriga utfallsmått (Pinket, o.a., 2016). 
 
Skolan kan också vara en tacksam arena för exponering för frukt och grönsaker. Projektet 
Schoolgruiten, med 771 barn, syftade till att öka tillgängligheten av frukt och grönsaker i 
skolan (Tak, te Velde, & Brug, 2009; 2008). I studien blev barn försedda med frukt och 
grönsaker på en fruktrast två gånger i veckan och dessa skulle förtäras i sällskap av de andra 
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deltagarna. Interventionen visades dock vara otillräcklig när det kom till att öka 
grönsakskonsumtionen. Författarna påpekar att i ett land som Sverige skulle interventioner 
som ökar exponering kunna ha större framgång, eftersom skolmåltiden i Sverige är gratis 
(Tak, te Velde, & Brug, 2009; 2008). 
 
Sammantaget visar ovan nämnda interventioner på vikten av engagemang hos vårdnadshavare 
och lärare i projekt som syftar till att främja barns hälsa. Mer satsning bör därför läggas på hur 
ett projekt ska implementeras för att få större effekt. Dessutom bör studier fokusera på 
långsiktigt resultat genom längre interventioner. 
 
1.4. Kompis med kroppen – ICAs hälsosatsning på frukt och grönsaker 
 
ICA Sverige är marknadsledande inom dagligvaruhandeln med 1,294 butiker (ICA Gruppen, 
2017a) och med en marknadsandel på cirka 36 procent (ICA Gruppen, 2017b). I 
examensarbetet kommer ICA Sverige benämnas som enbart ICA. 
 
ICA startade 2001 ett projekt som heter Kompis med kroppen. Projektet utvecklades 
tillsammans med Cancerfonden och är en del av en större hälsosatsning varav denna del 
fokuserar på barn i skolåldern, främst klasserna två och fem (personlig kommunikation, 18 
maj 2017). Projektet syftar till att inspirera barn till bättre matvanor med fokus på frukt och 
grönsaker (ICA Gruppen, 2014). Projektet inleds varje år med att ICA på våren kontaktar 
lärare för årskurserna två och fem för att ge information om projektet. De som kontaktas är 
lärare som tidigare år anmält intresse för projektet samt lärare vars e-postadresser erhålls via 
Skolverkets register (personlig kommunikation, 16 maj 2017). Inför hösten, när slutdatum för 
anmälan närmar sig, skickas ytterligare information ut om projektet. Lärarna anmäler sig på 
ICAs hemsida till att tillsammans med sin klass få besöka en ICA-butik i närheten. Läraren 
och personal på respektive ICA-butik avgör därefter när ett besök kan genomföras. 
Information till personal på ICA-butiken angående besöket finns på ICAs intranät. På 
intranätet finns förslag på vad personalen kan informera om och vilka aktiviteter som kan 
genomföras under besöket. Det är personalens uppgift att själva avgöra hur mycket och vad de 
vill använda för material under besöket. Det kan till exempel vara att eleverna får komma till 
frukt- och grönsaksavdelningen i butiken. Där kan besökarna exempelvis få smaka på 
ovanliga frukter och grönsaker, och även få känna och lukta på dem för att bredda sina 
kunskaper. Det är frivilligt för ICA-butikerna att deltaga i Kompis med kroppen och det finns 
butiker som väljer att inte ta emot skolklasser (personlig kommunikation, 16 maj 2017). 
 
Utöver butiksbesöket finns ett kostnadsfritt material på hemsidan som är tillgängligt året runt. 
Materialet består av korta filmer, smartboardmaterial, arbetsböcker för årskurs två respektive 
fem inklusive lärarhandledningar, tips och information för föräldrarna, bingo med bilder på 
frukter, facit för lärarna, tävlingsmaterial för att “gissa frukten” och en handbok med recept på 
nyttiga mellanmål. Materialet innehåller även information om fysisk aktivitet och välmående. 
Dessutom lyfts exempelvis ett miljöperspektiv fram för elever i femte klass. Lärarna väljer i 
vilken utsträckning de vill använda materialet och det är inget de behöver anmäla sig till för 
att ta del av (ICA Sverige, 2016a). Exempel från materialet synliggörs i Bild 1 och Bild 2. 
Bilderna är hämtade från smartboardmaterialet och visar exempel på övningar som kan ingå i 
arbetet med projektet (ICA Sverige, 2016b). 
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Bild 1. Bilden visar en övning i smartboardmaterialet. Bilden är hämtad från ICAs hemsida. 

 

 
Bild 2. Bilden visar en övning i smartboardmaterialet. Bilden är hämtad från ICAs hemsida. 
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I lärarhandledningen, som är tydligt kopplad till läroplanen för grundskolan 2011, finns 
information om hur lärarna ska förbereda sig inför ett butiksbesök. Ett exempel på hur de kan 
förbereda sig är att eleverna får formulera frågor i förväg. Väljer lärarna att i förväg skicka 
frågorna till butiken kan besöket bli mer anpassat till klassen. I handledningen finns även 
information till läraren om varför intaget av frukt och grönsaker bör ökas samt information 
om barnfetma och andra livsstilsrelaterade sjukdomar. Tanken med materialet är att det ska 
kunna integreras i olika ämnen. Nedan synliggörs exempel från lärarhandledningen med 
ämnen som uppmanar till diskussion i klassrummet: 

• Varför ska man äta frukt och grönsaker varje dag?  
• Hur ser rekommendationerna ut? 
• Hur är barnens preferenser? 
• Vilken tidigare erfarenhet av exponering för frukt och grönsaker har barnen? 

(ICA Sverige, 2016a). 
 

2. SYFTE 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur Kompis med kroppen, ett ICA-baserat 
hälsoprojekt för skolbarn med fokus på frukt och grönsaker, uppfattas av lärare i grundskolan 
som använt sig av projektet. I examensarbetet tillfrågades lärarna om vad de ansåg om olika 
delar av projektet samt om de upplevde att det finns ett intresse för hälsofrämjande projekt i 
grundskolan. 
 

2.1. Frågeställningar 
 

• Hur upplevde lärarna olika delar av projektet? 
• Upplevde lärarna att det finns ett intresse för hälsofrämjande projekt i 

grundskolan? 

3. METOD 
 
I detta examensarbete tillämpades en kvantitativ metod med tvärsnittsdesign, vilken samlar in 
data vid en specifik tidpunkt. Denna metod är vanlig för enkätstudier och 
surveryundersökningar och syftar till att analysera mönster och samband mellan data  
(Bryman, 2013). 
 

3.1. Litteratursökning 
 
En litteratursökning efter artiklar genomfördes kontinuerligt under studien i Uppsala 
universitetsbiblioteks sökverktyg och på databaserna PubMed och Food Science and 
Technology Abstracts. Sökkriterier som valdes var att artiklarna skulle vara peer reviewed 
och publicerade efter år 2000. Motiveringen var att kunna få med så många artiklar som 
möjligt för att kunna få en överblick, och sedan göra en andra bedömning av om det behövdes 
en nyare artikel kring det specifika ämnet. Sökord som användes i olika kombinationer var 
“children”, “school children”, “education”, “teacher”, “attitudes”, “vegetables”, “fruit”, 
“promotion”, “campaign”, “intervention” och “prevention”. Övrig litteratur innefattar 
rapporter samt metodböcker. 
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3.2. Webbenkät 
 
Webbenkäten utvecklades från grunden och frågor togs fram för att kunna ge svar på studiens 
syfte och frågeställningar. Webbenkäten utformades i det kostnadsfria enkätverktyget Google 
Forms. Alla frågor gjordes till obligatoriska och en inställning i enkätverktyget gjorde att 
deltagare inte kunde skicka in webbenkäten om inte alla frågor besvarats. En omarbetning av 
webbenkäten gjordes efter pilotstudien för att förtydliga utvalda frågor och undvika att de 
ansågs ledande. I valet av lämpliga svarsalternativ fanns en strävan om att undvika tak- och 
golveffekter. En del svar kan anses socialt önskvärda hos respondenten och kan ge en 
överrapportering i en viss fråga (Bryman, 2013; Ejlertsson, 2014). Fler slutna frågor valdes 
för lättare resultatbearbetning samt en förhoppning om ett högre deltagarantal, genom att 
kraven på deltagarna var så låga som möjligt. För att ytterligare underlätta för deltagarna 
eftersträvades även ett lågt antal frågor i enkäten. Enkäten innehöll korta frågor och ord som 
kan vara mångtydiga undveks. Ord som är mångtydiga kan till exempel vara “ofta” och 
“regelbundet”. Dessutom undveks flera frågor i samma fråga eftersom det kan leda till att 
deltagaren inte vet vilken av frågorna som ska besvaras (Bryman, 2013). I frågorna 
eftersträvades även balanserade svarsalternativ, vilket innebar att det fanns lika många 
positivt laddade svarsalternativ som negativa (Ejlertsson, 2014). Alla svarsalternativ avsåg 
även att stämma överens med frågan. Angående hur deltagarna hörde talas om projektet 
valdes en öppen fråga för att kunna täcka in så stor variation som möjligt i svaren (Bryman, 
2013). 
 

3.3. Pilotstudie 
 
Webbenkäten pilottestades med hjälp av en deltagare med insikt i projektet. Denna deltagare 
var dock inte en lärare. Under pilottestet ombads deltagaren lämna synpunkter på frågorna 
och enkäten i helhet. Ett förtydligande gjordes till följd av detta i följebrevet (Bilaga 3) om att 
lärare som anmält sin klass under hösten kontaktades. En avgränsning om att endast lärare 
som använt sig av åtminstone delar av arbetsboken togs bort och istället innefattades lärare 
som använt sig av hela eller delar av projektet. 
 
Ändringar gjordes i webbenkäten för att undersöka vilka delar från projektet som använts och 
inte begränsa webbenkäten till att handla om enbart arbetsboken. En fråga lades till för att 
undersöka vilka delar av materialet som använts. Två frågor om arbetsboken fick 
svarsalternativen att arbetsboken inte användes i undervisningen. En teknisk begränsning 
gjorde dock att deltagarna fortfarande var tvungna att besvara båda frågorna även om de inte 
använt arbetsboken, istället för att automatiskt skickas vidare till nästa fråga. En fråga om 
deltagarens ålder togs bort då den skulle kunna uppfattas som personlig eller irrelevant för 
undersökningen. Frågan om varför deltagaren anmält intresse lades till som en öppen fråga för 
att täcka in alla möjliga svar. Den färdiga webbenkäten bestod av 15 frågor, varav fem öppna 
frågor. Webbenkäten kan ses i sin helhet i Bilaga 2. 
 

3.4. Rekrytering  
 
Rekryteringen av deltagare gjordes genom ett bekvämlighetsurval, utifrån en lista över e-
postadresser som erhölls av ICA. Listan innehöll kontaktinformation till personer som anmält 
intresse för besök i ICA-butik hösten 2016. Listan innehöll däremot inte information från 
tidigare års anmälningar eller information om vilka personer som faktiskt använt sig av 
projektet hösten 2016. Inget ytterligare urval gjordes utifrån denna lista. Följebrevet 
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tillsammans med webbenkäten skickades ut via e-post till 695 personer den 19 april 2017. Ett 
bortfall på 45 personer påträffades samma dag i form av e-post som inte kunde levereras på 
grund av att e-postadressen inte hittats och automatiskt svar om frånvaro från mottagaren. Två 
påminnelser (Bilaga 4) skickades ut till samtliga e-postadresser eftersom webbenkäten var 
anonym och det således inte gick att veta vilka som redan svarat. Påminnelserna skickades ut 
25 april 2017 och 27 april 2017 med noteringen att deltagare som redan besvarat webbenkäten 
kunde bortse från påminnelsen. 
 
Deltagare som vid resultatbearbetningen exkluderades ur studien var de som på frågan om 
vilket material de använt sig av kryssat för att de använt arbetsboken men i nästa fråga om hur 
stora delar av arbetsboken de använt sig av, valt ett alternativ att arbetsboken inte använts i 
undervisningen. Dessa svar ansågs motsägelsefulla och exkluderades därför i 
resultatbearbetningen. 
 

3.5. Statistisk bearbetning 
 
Datainsamlingen gjordes i Google Forms och ett kalkylblad erhölls med svar från alla 
individuella deltagare. Alla svar granskades av författarna för detta examensarbete för att 
identifiera eventuella interna bortfall. Som internt bortfall definierades deltagare som svarat 
motsägelsefullt på olika frågor, exempelvis om en deltagare kryssat för att de använt 
arbetsboken men på en annan fråga svarat att de inte använt sig av arbetsboken i 
undervisningen. Även de som inte kryssat för arbetsboken men också angett att de använt en 
viss del av arbetsboken valdes att exkluderas. Ett internt bortfall på sju personer påträffades. 
En manuell bearbetning gjordes för deltagare som inte kryssat i arbetsboken men på 
svarsalternativet “Övriga” svarat att de använt delar av arbetsboken. Dessa deltagares 
svarsalternativ justerades till att de kryssat i att de använt arbetsboken. Denna manuella 
bearbetning gjordes för att statistiskt kunna se hur många som använt sig av arbetsboken i 
undervisningen. 
 
Svaren kodades i kalkylbladet för att kunna bearbetas statistiskt. Flervalsfrågor kodades med 
varje svar som enskilda variabler. Svarsalternativet “Övriga” på frågan om vilka delar av 
materialet som användes besvarades liknande av flera deltagare vilket gjorde att ett tillägg 
med kategorin ”Affischen” framkom. Kategorin lades till i kalkylbladet som en enskild 
variabel utöver de svarsalternativ som redan fanns. Öppna frågor analyserades narrativt för att 
upptäcka eventuella teman bland deltagarnas svar. 
 
För den statistiska bearbetningen användes det statistiska verktyget Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) version 22. Kalkylbladet importerades till SPSS och etiketter lades till 
manuellt för visuellt underlättande. Den deskriptiva statistiken användes för att redovisa 
resultaten för varje enskild fråga. En statistiker vid Uppsala universitet assisterade vid en 
djupare analys av utvalda frågor (personlig kommunikation, 11 maj 17). Spearmans 
rangkorrelation användes för att se om det fanns en korrelation. En korstabell gjordes för att 
se en mer detaljerad fördelning över svaren. Ett chi-två-test gjordes för att se om sambandet 
var signifikant (Bryman, 2013; personlig kommunikation, 11 maj 17). 
 
Tabellen är utformad utan vertikala linjer som avgränsar kolumnerna och kolumnerna är 
arrangerade med högerjusterad uppställning för att synliggöra resultatet i tabellen (Backman, 
2014). 
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3.6. Etiska överväganden 
 
Under detta examensarbete gjordes flera etiska överväganden för att uppfylla de krav som 
innefattas i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Ejlertsson, 2014). 
 
Informationskravet: Information om examensarbetets syfte och en länk till webbenkäten 
skickades ut i följebrevet via e-post till lärarna. I följebrevet framgick det att deltagandet var 
frivilligt samt att deltagandet när som helst kunde avbrytas. Samtyckeskravet: Deltagarna fick 
själva välja att klicka på länken till webbenkäten och besvara frågorna samt skicka in sina 
svar. Konfidentialitetskravet: Deltagarnas svar på webbenkäten hämtades in via 
enkätverktyget Google Forms där man varken behöver logga in på något konto eller ange 
personuppgifter. Genom att deltagarna inte behövde logga in eller ange personuppgifter 
förblev deltagarna anonyma i studien. En ytterligare åtgärd var att skicka ut följebrevet och 
webbenkäten som en dold kopia. Denna åtgärd gjordes för att kunna skicka ut e-
postmeddelandet till flera e-postadresser samtidigt utan att deltagarna kunde se vilka som 
erbjöds deltaga i examensarbetets undersökning. I webbenkäten exkluderades även frågor som 
kunde påverka deltagarens anonymitet, exempelvis frågor om deltagarens ålder, hemort eller 
vilken skola de arbetade vid. Nyttjandekravet: Följebrevet innehöll information om att 
deltagarnas svar endast skulle komma att användas i detta examensarbete. 
 

4. RESULTAT 
 
Webbenkäten skickades ut till 695 personer, med ett externt bortfall på 44 personer. Svar 
erhölls av totalt 270 deltagare. Ett internt bortfall på sju deltagare ledde till att 
examensarbetets undersökning innefattade totalt 263 deltagare. Svarsfrekvensen var med 
exkluderade bortfall 40,3 procent. Resultaten från undersökningen redovisas per fråga. Öppna 
frågor, med undantag från frågan om hur länge deltagarna arbetat som lärare, redovisas med 
några få utvalda citat, då dessa citat ansetts värdefulla för examensarbetet. Dessa citat är dock 
inte representativa för alla deltagare. Citaten i detta examensarbete är inte grammatiskt 
korrigerade, utan stavfel har noterats och markerats med ”[sic]”1. Resultaten från de slutna 
frågorna, utan flervalsmöjligheter, redovisas med cirkeldiagram i Bilaga 5. 
 

4.1. Resultat per fråga 
 
Resultaten visar att medianvärdet för antal år deltagarna arbetat som lärare är 16 år med ett 
lägsta värde på ett år och ett högsta värde på 45 år. Majoriteten (56,3 %) använde sig av 
projektet till enbart årskurs två, en tredjedel (29,3 %) använde projektet till enbart årskurs fem 
och resterande till antingen båda årskurserna (8,7 %) eller "Övriga" (5,7 %) som innefattade 
samtliga årskurser mellan ett och sex. 
 
Resultaten visar en viss samstämmighet angående den öppna frågan om varför deltagarna 
anmält sitt intresse för projektet. Ett återkommande svar var att deltagarna fått tips via kollega 
eller annan personal inom skolan. Ett annat återkommande svar var att deltagarna fått 
information från ICA, exempelvis genom reklam, utskick via e-post och personal. Några har 
angett att de arbetat med projektet förut, medan några få har angett att de sökt upp projektet 

                                                           
1 Citatet innehåller ett stavfel som inte har korrigerats av författarna 
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på egen hand eller fått information av föräldrar till eleverna. Nedan redovisas några få utvalda 
citat. För samtliga citat se Bilaga 6. 
 
”Visste att det fanns och hittade information om detta. Så då tipsade jag även kollegor och vi 
bokade in studiebesök i den lokala Icabutiken.” 
 
”[…] undervisar i hkk och det är ett bra inslag att få göra studiebesöket på vår lokala ICA, 
har tidigare jobbat i [namnet på en stad] och nog varit med sedan "Kompis med kroppen" 
startade” 
 
”Elever med intellektuellr [sic] funktionshinder och behov av så konkret undervisning som 
möjligt, samt att jag från allra första början fick en reklamlapp i mitt postfack på jobbet från 
ICA.” 
 
”Ämnet ingår i läroplanen, nyttigt för eleverna att samarbeta med någon aktör utanför 
skolan. Detta är ett pågående projekt som vi varit på i många år.” 
 
På flervalsfrågan “Vilka delar av materialet använde du dig av i arbetet med projektet?” 
kunde deltagarna svara med flera svarsalternativ (Figur 1). Alternativet “Butiksbesöket” 
valdes av de allra flesta deltagare. Alternativet “Arbetsboken” valdes av cirka 70 procent av 
deltagarna. Hälften av deltagarna använde sig av filmerna från hemsidan och en femtedel 
använde sig av smartboardmaterialet. Flera deltagare specificerade affischen under 
svarsalternativet ”Övriga”, som besvarades av totalt 12,2 procent. Således lades ”Affischen” 
till som en egen kategori vid databearbetningen. 
 
 

 
Figur 1. Figuren visar hur stor andel deltagare i procent som använt sig av olika delar ur materialet. 
Frågan är en flervalsfråga och varje stapel visar hur många av det totala antalet deltagare som valt ett 
visst svarsalternativ. 

 
Endast två deltagare ansåg att det inte var speciellt lätt att sätta sig in i projektet medan en 
övervägande majoritet upplevde att det var antingen väldigt lätt (41,1 %) eller ganska lätt 
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(58,2 %) att sätta sig in i projektet. En av deltagarna som ansåg att det inte var speciellt lätt att 
sätta sig in i projektet svarade även att hen hade behövt mer förkunskaper före arbetet med 
projektet. En övervägande majoritet av deltagarna ansåg att de antingen hade tillräckliga 
kunskaper om frukt och grönsaker (66,9 %), eller att materialet hjälpte till att fylla i 
kunskapsluckor (32,7 %). 
 
Resultaten från frågorna angående inställning till arbetsboken och hur stor del av arbetsboken 
som användes, visade att 69,6 procent var positiva till arbetsboken, 26,6 procent använde inte 
arbetsboken i undervisningen och 3,8 procent var inte speciellt positiva. Ingen deltagare 
angav att de inte alls var positiva till arbetsboken. Deltagarna som använde sig av mer än 
hälften av arbetsboken uppmättes till 26,2 procent, 29,7 procent svarade att de hade använt 
hälften av arbetsboken, 16,7 procent svarade att de använt mindre än hälften, medan 27,4 
svarade att de inte använt arbetsboken i undervisningen. Antal svarsalternativ i båda frågorna 
skiljer sig åt vilket medför en resultatskillnad i hur många procent som inte använt 
arbetsboken. 
 
Resultatet från de två öppna frågorna om materialet kan ses i sin helhet i Bilaga 7 och Bilaga 
8. Svaret “nej” respektive svar som beskrev att deltagaren inte mindes var återkommande och 
har exkluderats ur bilagorna, på grund av detta visas inte svar från alla 263 deltagare. Flera 
deltagare har exempelvis svarat att de ansåg att delar av materialet som butiksbesöket, 
filmerna och affischen på frukt och grönsaker var särskilt bra. Nedan redovisas några få 
utvalda citat. 
 
”Affischen var/är väldigt bra att ha uppsatt i korridoren. Det blir fortfarande spontansamtal 
om olika frukter och grönsaker. Den första uppgiften när de skulle para ihop bild och ord var 
kul och uppskattad hos eleverna.” 
 
”För mina nyanlända var affischerna med frukt och grönt jättebra. Också de delar med 
mycket bilder och bildstöd kunde vi använda trots att flera elever knappt kunde svenska alls 
[…]” 
 
”Namnkunskap, kost och sömn och de bitarna kopplade till hälsa var bra.” 
 
”Delen med matens väg från bonden till konsument.” 
 
”När eleverna får tänka till själva över deras val och vad det får för konsekvenser, för dem 
själva eller för miljön.” 
 
”Var kommer frukt/grönt och hur kan man tänka ur ett hållbart perspektiv” 
 
Något som saknades enligt deltagarna var exempelvis en koppling till hälsa och klimat. Några 
deltagare nämner även att de vill ha tillgång till fler filmer, samt mer lättläst och tydligare 
material. Nedan redovisas några få utvalda citat. 
 
”Med de olika barn och olika nationaliteter som vi har i skolan kunde materialet vara lite 
mindre rörigt/plottrigt.” 
 
”Mer lättläst material för åk 2. Det behövs större och luftigare text och mer plats att skriva 
på.” 
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”Presentation var ifrån våra vanligaste frukter växer och hur de kommer till Sverige. Visa på 
en hållbar utveckling genom att visa att man inte slänger frukt hur som helst eftersom en del 
sorter har färdats långt. Inte enda anledningen till det.” 
 
”det som tidigare fanns i "arbetsboken" kunde ligga som extramaterial, t ex klimatordlistan, 
hur man ska bevara olika frukter och grönsaker” 
 
”mer om miljöaspekter, giftanvändning, transporter, klimatet, botanik - från frö till frukt, mer 
experiment” 
 
”För grundsärskolans elever hade materialet behövt vara ännu tydligare.” 
 
Resultaten visade att två deltagare upplevde att projektet inte togs emot speciellt positivt 
bland eleverna. De flesta upplevde att projektet togs emot mycket (66,9 %) eller ganska 
positivt (32,3 %) bland eleverna. Ingen deltagare angav att eleverna inte alls tog emot 
projektet positivt. I Figur 2 redovisas resultaten från flervalsfrågan om lärarna upplevt någon 
effekt på eleverna. Resultaten visade att fem deltagare upplevde att projektet inte haft någon 
effekt. En av de deltagare som svarat att de upplevt att projektet inte haft någon effekt på 
eleverna svarade även att hen upplevt att eleverna uppskattade att arbeta med materialet. De 
vanligaste svaren på denna fråga var att deltagarna upplevt att eleverna pratade mer om frukt 
och grönsaker (41,5 %) samt att eleverna uppskattade att arbeta med materialet (40,7 %). Till 
svarsalternativet “Övriga” framkom kommentarer som citeras nedan. För samtliga citat från 
svarsalternativet “Övriga” se Bilaga 9. 
 
“[…] direkt efteråt vågade flera smaka grönsaker till lunch”  
 
“De vågade prova på frukter och grönsaker de aldrig ätit förut.” 
 
“Det behövs förstås mer än bara kompis med kroppen för att kunna se en ökad effekt hos 
barnen i intag av frukt och grönt. Handlar om ett kontinuerligt arbete, men kompis med 
kroppen [sic] utgör ett bra inslag i det arbetet.” 
 
“När vi arbetade med detta var de motiverade till att äta mer frukt och grönsaker. Nu har det 
nog ebbat ut…” 
 
“Fruktstund är ett naturligt inslag i skolan. Däremot märker man att elever inte har frukt med 
sig även om de vill, eftersom det inte finns att tillgå hemma.” 
 
“De uppskattade verkligen butiksbesöket där de fick prova äta olika frukter och ta en titt 
bakom scenen på butiken.” 
 
"När de ser tillbaka i sexan vad de har gjort för roligt kommer de oftast ihåg fruktsalladen." 
 
"Påminner dem om projektet vid våra luncher och de har blivit duktigare på att våga äta av 
skolans sallader." 
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Figur 2. Figuren visar enligt deltagarna en upplevd effekt hos eleverna i procent. Frågan är en 
flervalsfråga och varje stapel visar hur många av det totala antalet deltagare som valt ett visst 
svarsalternativ. 

 
Angående deltagarnas egna intag av frukt och grönsaker efter arbetet med projektet svarade 
majoriteten (84,8 %) att deras intag var oförändrat högt, medan 5,7 procent angav att deras 
intag var oförändrat lågt. De vars intag hade ökat efter projektet uppgick till 9,5 procent. 
Ingen deltagare angav att intaget minskat. 
 
Deltagarna ansåg nästan uteslutande att skolan har (53,2 %) eller delvis har (46 %) ansvar för 
att öka barns kunskap om frukt och grönsaker. Två deltagare (0,8 %) ansåg att skolan inte har 
ansvar för detta. 
 
Deltagarna gav nästan uteslutande svar som “ja” eller “absolut” med olika motiveringar på 
frågan om de kan tänka sig att använda projektet igen. Några få svarade att de “kanske” eller 
“förmodligen”, med olika motiveringar, kan tänka sig att använda projektet igen. En av 263 
deltagare svarade att hen inte kunde tänka sig att använda projektet igen. Citaten nedan anses 
särskilt viktigt för examensarbetet, se Bilaga 10 för samtliga citat för denna fråga. 
 
”Ja. Bra med ett tema där man arbetar både teoretiskt och med ett besökt där eleverna fick se 
och smaka på riktigt. Roligt med ett projekt där det finns möjlighet att samarbeta åk 2 och åk 
5 tillsammans.” 
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”Ja, vill gärna att alla elever ska få tillgång till frukt under dagen gärna så det blir lika för 
alla och inte bara de som har föräldrar som kommer ihåg (har råd ) att handla .” 
 
” Ja, gärna. Det är ett roligt praktiskt inslag som gör eleverna medvetna[…]” 
 
”Tycker att det är bra att man får smaka ovanliga frukter och grönsaker och det gör att 
eleverna ber sina föräldrar att köpa dem.” 
 
”Viktigt för deras framtida hälsa. Vad vi äter påverkar hur vi mår. Intaget av frukt och grönt 
måste öka.” 
 

4.2. Fördjupning av utvalda resultat 
 
Följande är en fördjupning av tre frågor från webbenkäten som innefattade statistiska 
analyser. Frågorna som undersöktes var frågan om deltagarnas inställning till arbetsboken, hur 
stora delar av arbetsboken som använts samt frågan om deltagarnas uppfattning om elevernas 
mottagande av projektet. Deltagare som inte använt arbetsboken exkluderades ur den 
fördjupade analysen. 
 
En korrelation mellan deltagarnas inställning till arbetsboken och elevernas upplevda 
mottagande av projektet undersöktes med Spearmans rangkorrelation. Korrelationen 
uppmättes till 0,466. Korstabellen (Tabell 1) visade att av deltagarna som var mycket positiva 
till arbetsboken upplevdes även 93,4 procent av eleverna som mycket positiva till projektet. 
Av deltagarna som var ganska positiva upplevdes cirka hälften (56,2 %) av eleverna som 
mycket positiva och cirka hälften (42,1 %) av eleverna ganska positiva. Av deltagarna som 
inte var speciellt positiva upplevdes eleverna uteslutande (100 %) som ganska positiva. Chi-
två testet påvisade ett statistiskt signifikant samband med p<0,001. 
 
Tabell 1. Korstabellen visar fördelningen över hur deltagarnas inställning till arbetsboken var jämfört 
med hur deltagarna uppfattade elevernas mottagande av projektet. Deltagare som inte använt 
arbetsboken inkluderas inte i korstabellen. 

 11. Hur togs arbetet med projektet emot 
av eleverna? 

Totalt  

Mycket 
positiv 

Ganska positiv Inte speciellt 
positiv 

Mycket positiv 57 
93,4% 

4 
6,6% 

0 
0,0% 

61 
100,0% 

Ganska positiv 68 
56,2% 

51 
42,1% 

2 
1,7% 

121 
100,0% 

Inte speciellt 
positiv 

0 
0,0% 

10 
100,0% 

0 
0,0% 

10 
100,0% 

Totalt  125 
65,1% 

65 
33,9% 

2 
1,0% 

192 
100,0% 
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Ytterligare en korrelation mellan hur stora delar av arbetsboken som använts och elevernas 
mottagande av projektet undersöktes med Spearmans rangkorrelation. Korrelationen visades 
vara svag med en korrelationskoefficient på 0,183. 
 

5. DISKUSSION 
 

5.1. Resultatdiskussion 
 
5.1.1. Huvudresultat 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka huruvida det finns ett intresse för ett 
hälsofrämjande projekt och hur det uppfattas av lärare i grundskolan. Lärare, som anmält 
intresse för projektet på ICAs hemsida under hösten 2016, kontaktades för att besvara en 
webbenkät. I det här examensarbetet lyftes särskilt ICAs roll vilket visade att ett samarbete 
mellan skola och livsmedelsbutik kan vara av värde för att på sikt främja barns hälsa. Av 651 
tillfrågade personer erhölls svar från 270 lärare, varav 263 (40,3 %) inkluderas i 
examensarbetet. Majoriteten av lärarna i examensarbetet ansåg att det var väldigt eller ganska 
lätt att sätta sig in i projektet. Det vanligaste svaret visade att de allra flesta lärare genomförde 
besök i butik. Det näst vanligaste svaret var att lärarna använde sig av arbetsboken i arbetet 
med projektet. Vidare angav majoriteten att de var positiva till arbetsboken samt att de 
upplevde att eleverna tog emot projektet mycket eller ganska positivt. Av svaren framkom 
tydligt att både lärare och elever upplevdes positivt inställda till projektet. De vanligaste 
svaren på om lärarna upplevde att projektet haft någon effekt på eleverna var att eleverna 
pratade mer om frukt och grönsaker, att de uppskattade att arbeta med materialet, samt att 
projektet förhoppningsvis hade effekt på lång sikt. Endast två lärare upplevde att projektet 
inte haft någon effekt på eleverna. En statistisk analys visade på en signifikant skillnad mellan 
lärarnas inställning till projektet och elevernas mottagande såsom det upplevdes av lärarna. 
Sammanfattningsvis indikerar resultaten att det finns intresserade och engagerade lärare som 
vill involvera och involveras i hälsorelaterade projekt och att Kompis med kroppen uppfattas 
som en relevant, användbar och viktig satsning. Fynden stödjer resultat från befintliga studier 
om att skolan kan vara en bra hälsofrämjande arena (Korinek, Bartholomew, Jowers, & 
Latimer, 2015; Panunzioa, Antonicielloa, Pisanoa, & Dalton, 2007; Tak, te Velde, & Brug, 
2009; 2008). 
 
5.1.2. Framgångsfaktorer vid implementering 
 
Resultatet påvisade ett signifikant samband mellan lärarnas inställning och deras uppfattning 
om elevernas mottagande av projektet. Detta fynd stödjer resultat från tidigare forskning som 
visar att grad av engagemang påverkar implementeringen av interventioner (Panunzioa, 
Antonicielloa, Pisanoa, & Dalton, 2007; Verloigne, o.a., 2015). Lärare som svarat att de var 
mycket positiva till arbetsboken har i större utsträckning svarat att de även upplevt att 
eleverna var mycket positiva till arbetet med projektet (93,4 %). Samtliga lärare som svarat att 
deras inställning till arbetsboken inte var speciellt positiv, svarade att deras elever upplevdes 
som ganska positiva till arbetet med projektet (Tabell 1). En narrativ analys av den öppna 
frågan om lärarna kan tänka sig att använda projektet igen, visade att majoriteten var positiva 
och nästan uteslutande svarade "ja" eller "absolut". Tidigare studier har visat att lärare redan 
har stor arbetsbelastning som påverkar schemat (Hendrie, Lease, Bowen, Baird, & Cox, 
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2016). Det är möjligt att de upplever ytterligare åtaganden som en extra belastning. Resultatet 
från detta examensarbete tyder dock på att majoriteten av lärarna uppskattar arbetet och kan 
tänka sig att använda det igen. Resultaten tyder på att lärarna ser fram emot projektet och 
upplever det som värdefullt, vilket exempelvis syns i citatet ”[…] har tidigare jobbat i 
[namnet på en stad] och nog varit med sedan "Kompis med kroppen" startade”. Projektet 
vänder sig främst till lärare och elever i årskurs två och fem, men kan även användas i andra 
årskurser. Projektet inbjuder också till ett samarbete över årskurserna, citatet ”[…] Roligt med 
ett projekt där det finns möjlighet att samarbeta åk 2 och åk 5 tillsammans.” visar på 
projektets bredd. Genom att deltaga fler år i rad, är det möjligt att lärarna och deras elever får 
en upprepning av materialet, vilket i förlängningen skulle kunna leda till förbättrade 
matvanor. En repetition av materialet skulle kunna gynna eleverna då tidigare forskning har 
visat att hälsofrämjande projekt bör fortsätta under lång tid för att ge en långvarig effekt 
(Evans, Christian, Cleghorn, Greenwood, & Cade, 2012). Vissa citat från examensarbetet 
tyder även på att arbetet med projektet fortfarande pågår, vilket syns i exempelvis "När de ser 
tillbaka i sexan vad de har gjort för roligt kommer de oftast ihåg fruktsalladen." samt 
"Påminner dem om projektet vid våra luncher […]". 
 
Vidare visade resultatet att majoriteten av lärarna ansåg att de hade tillräckliga kunskaper om 
frukt och grönsaker före arbetet med projektet eller att materialet fyllde i kunskapsluckor. 
Detta oberoende av hur många år de arbetat som lärare. Erfarenhet av undervisning tycks 
således inte uppfattas som en barriär av lärarna gällande implementering av projektet. En 
möjlig anledning till detta är att de känner sig trygga i arbetet med projektet eftersom 
materialet är utvecklat av ämneskunniga personer. Tidigare studier har visat att lärare med sin 
pedagogiska kunskap har stor potential att förmedla budskap om goda matvanor, särskilt om 
lärarna fått utbildning från personer med utbildning inom kost. Lärare som dagligen vistas i 
skolmiljö kan lättare integrera projekt i undervisningen än en extern informatör (Panunzioa, 
Antonicielloa, Pisanoa, & Dalton, 2007). Dessutom ansåg lärarna i detta examensarbete 
nästan uteslutande (99,2 %) att skolan har eller delvis har ansvar för att öka barns kunskap om 
frukt och grönsaker. Citatet "Viktigt för deras framtida hälsa. Vad vi äter påverkar hur vi mår. 
Intaget av frukt och grönt måste öka.” indikerar att det finns lärare som är engagerade och 
villiga att använda sig av ett projekt som Kompis med kroppen för att främja barns hälsa. 
Genom svaren från webbenkäten framkom även att några lärare efterfrågade mer information 
om hälsoaspekter och klimatpåverkan. Dessa svar tyder på att det finns ett intresse hos lärarna 
att utveckla projektet ytterligare. 
 
Majoriteten av lärarna i examensarbetet angav att deras intag av frukt och grönsaker är 
oförändrat högt efter arbete med projektet. Samtidigt har studier visat att majoriteten av vuxna 
i Sverige inte uppnår rekommenderat intag av frukt och grönsaker. Antalet individer som når 
upp till rekommendationen är högre hos kvinnor (14 %) än hos män (5 %) (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011). Det är således möjligt att lärarna har överrapporterat sitt intag av 
frukt och grönsaker. Definitionen av oförändrat hög kan visserligen vara mycket individuell. 
Det framgår inte om lärarna är medvetna om rådande rekommendationer om 500 gram frukt 
och grönsaker per dag och om de haft dessa rekommendationer i åtanke, eller om de utgår 
från egen föreställning om vad som är högt intag av frukt och grönsaker. Det är således 
möjligt att en lärare anser att hens intag är högt, trots att hens intag inte når upp till 
rekommendation. Det är även möjligt att lärarna kan ha överdrivit sina svar, eftersom det kan 
ha ansetts socialt önskvärt (Ejlertsson, 2014). Dessutom tvingades lärarna ta ställning till högt, 
lågt, ökat eller minskat intag, vilket kan ha bidragit till överrapporteringen eftersom de inte 
varit säkra på vilket alternativ som stämmer bäst överens med deras verkliga intag. 
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Även om intensiva insatser kan föredras har forskning visat att vissa lågintensiva 
interventioner kan vara lika effektiva. En studie med barn som hade fetma visade vid 
femårsuppföljning att barn fick samma resultat efter ett stödsamtal som de som deltagit i en 
längre intervention på ett läger (Braet & Van Winckel, 2000). Resultaten från detta 
examensarbete visade på en väldigt svag korrelation mellan hur stora delar av arbetsboken 
lärarna använde och lärarnas upplevelse av elevernas mottagande av projektet. Resultatet 
indikerade att det inte var någon skillnad på lärarnas upplevelse av elevernas mottagande, 
oavsett hur stora delar av arbetsboken som användes. Det är således möjligt att projektet går 
att använda i större eller mindre utsträckning men ändå ge liknande effekt på elevernas 
upplevda intresse för frukt och grönsaker. 
 
Översiktsartiklar har visat att projekt med specifika verktyg eller strategier som fokuserar till 
att motivera deltagarna till förändring anses ge störst effekt. Däremot anses projekt som 
endast ökar exempelvis tillgänglighet på frukt och grönsaker lättare att implementera av 
deltagare. Många projekt misslyckas dock med att motivera deltagarna till förändrade vanor 
(Evans, Christian, Cleghorn, Greenwood, & Cade, 2012). Projektet Kompis med kroppen är 
en komplex intervention som både bidrar med kunskap om fördelarna med frukt och 
grönsaker, samt vill öka barns smakpreferens genom ökad exponering främst i skolan men 
också via ett butiksbesök. Huruvida projektet har någon effekt på lång sikt är svårt att veta 
och kunde inte mätas i detta examensarbete. En tidigare utvärdering av projektet, som vände 
sig till butikspersonal, visade dock att majoriteten av de tillfrågade trodde att budskapet om att 
äta mer frukt och grönsaker fortfarande fanns i medvetandet upp till minst ett år efter 
deltagande i projektet (personlig kommunikation, 18 maj 2017). Resultaten från detta 
examensarbete visar att lärarna upplevt en ökning i intag av frukt och grönsaker hos eleverna 
samt att eleverna upplevs prata mer om frukt och grönsaker. På grund av examensarbetets 
studiedesign är det dock svårt att dra några slutsatser om projektets effekt på lång sikt. En 
lärare nämner att ”[…] spontansamtal om olika frukter och grönsaker […]” fortfarande 
uppstår, medan en annan lärare nämner att konsumtionen ”[…] nog ebbat ut…”. 
 
Skolmåltiden i Sverige är kostnadsfri för elever i grundskolan (Skolverket, 2015) och det är 
möjligt att ökad kunskap om rekommenderat dagligt intag ger ett större genomslag hos elever 
(Lehto, o.a., 2014), vilket skulle kunna påverka deras val i lunchkön. Citatet ”[…] de har 
blivit duktigare på att våga äta av skolans sallader.” tyder på att projektet ökat exponeringen 
för fler smaker hos vissa barn. För att eleverna ska våga prova för dem främmande grönsaker, 
är det viktigt att projekt som syftar till att öka exponeringen av olika frukter och grönsaker i 
skolmiljön integreras i undervisningen. Studier har visat att interventioner har större framgång 
att öka fruktintaget än grönsaksintaget (Evans, Christian, Cleghorn, Greenwood, & Cade, 
2012; Lehto, o.a., 2014). Skolmåltiden i Sverige har stor potential att öka exponeringen för 
frukt och grönsaker hos barn (Tak, te Velde, & Brug, 2009; 2008), eftersom hemmiljön ger 
barnen olika förutsättningar. Resultatet från examensarbetet visar att detta även noterats av 
lärare i projektet och synliggörs genom citaten "Fruktstund är ett naturligt inslag i skolan. 
Däremot märker man att elever inte har frukt med sig även om de vill, eftersom det inte finns 
att tillgå hemma." samt ”Ja, vill gärna att alla elever ska få tillgång till frukt under dagen 
gärna så det blir lika för alla och inte bara de som har föräldrar som kommer ihåg (har råd) att 
handla .” Studier har visat att ökad exponering för frukt och grönsaker ger ökad 
smakpreferens (Hilsen, van Stralen, Klepp, & Bere, 2011) och det är möjligt att skolmåltiden 
kan hjälpa till att bidra till att jämna ut skillnader mellan grupper med olika socioekonomi. 
Även de öppna frågorna från detta examensarbete tyder på att materialet är värdefullt för 
elever med olika förutsättningar. En narrativ analys visade att några lärare ansåg att materialet 
varit bra för deras nyanlända elever, eftersom materialet är pedagogiskt upplagt, tilltalande 
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och lätt att förstå. På grund av materialets sammansättning kunde projektet även användas i 
grundsärskolan. Det är dock möjligt att materialet hade behövt tydliggöras, vilket synliggörs i 
citatet ”För grundsärskolans elever hade materialet behövt vara ännu tydligare.”. 
 
5.1.3. Begränsning i implementering  
 
Studier har visat att det finns en stark koppling mellan socioekonomi och hälsa (Hilsen, van 
Stralen, Klepp, & Bere, 2011; Mattisson, 2016). För att alla människor ska ges samma villkor, 
behövs liknande förutsättningar för alla (Mål för folkhälsan, Prop. 2002/03:35). En 
begränsning som framkom i detta examensarbete var i vilken utsträckning projektet når 
familjerna. Examensarbetet undersöker inte om projektet ändrat några vanor i hemmet, vilket 
är av central betydelse för långsiktig förändring framför allt när det gäller barn i skolåldern. 
Denna del av examensarbetet är viktig att belysa eftersom mycket av arbetet med att förbättra 
barns hälsa sker i hemmet. Olika förutsättningar i olika hem inverkar på graden av barnens 
exponering för frukt och grönsaker (Hilsen, van Stralen, Klepp, & Bere, 2011), men det är 
även möjligt att ett projekt som syftar till att främja barns hälsa når vårdnadshavare genom att 
vårdnadshavarna involveras i projektet (Aschemann-Witzel, Bech-Larsen, & Grønhøj, 2014). 
Som tidigare nämnts kan skolan fungera som en arena för att främja barns hälsa, men lika 
nödvändigt är involveringen av vårdnadshavare (Knai, Pomerleau, Lock, & McKee, 2006; 
Verloigne, o.a., 2015). Vidare visade flervalsfrågan om varför lärarna anmält intresse för 
projektet att några blivit tipsade av elevernas föräldrar. Detta tyder på att ett intresse finns hos 
vissa vårdnadshavare. Det framgår dock inte vilken socioekonomi dessa vårdnadshavare har, 
och det är möjligt att de tillhör en grupp med högre socioekonomi och således redan har större 
kunskap om goda matvanor och därför anser att projektet är viktigt för skolan. 
 
Vidare kvarstår faktum att engagemang från vårdnadshavare är central för att få en bestående 
effekt av interventionen (Knai, Pomerleau, Lock, & McKee, 2006; Pinket, o.a., 2016; 
Verloigne, o.a., 2015). Tidigare fynd om att barn som deltog i interventioner kunde påverka 
vårdnadshavare positivt (Aschemann-Witzel, Bech-Larsen, & Grønhøj, 2014; Marcus, o.a., 
2009), stöds av en tidigare rapport om Kompis med kroppen (personlig kommunikation, 18 
maj 2017). Cirka fem procent av deltagarna i rapporten, som byggdes på svar från personalen 
i flera ICA-butiker, angav att de trodde att barnen genom att deltaga i projektet kunde påverka 
föräldrarnas inköp (personlig kommunikation, 18 maj 2017). Enligt en tidigare utvärdering av 
Kompis med kroppen framkom det dock att det var svårt att tillförlitligt mäta vilka 
förändringar som genomfördes i hemmet hos eleverna. Lärarna som deltog i utvärderingen 
kunde inte uttala sig med säkerhet om det skett någon påverkan på föräldrarnas konsumtion 
av frukt och grönsaker (personlig kommunikation, 18 maj 2017). Resultaten från detta 
examensarbete kan eventuellt ha fångat upp vissa effekter som vårdnadshavare rapporterat till 
lärarna. Exempelvis är det sannolikt att vårdnadshavare kan ha berättat för lärarna att deras 
barn pratar mer om eller äter mer frukt och grönsaker. Flervalsfrågan som behandlar dessa 
svarsalternativ specificerar inte om det var eleverna själva som pratade eller åt mer frukt och 
grönsaker, eller om lärarna fått veta detta från någon annan än eleven själv. Viss involvering 
av vårdnadshavare tycks dock ha noterats hos några deltagare och synliggörs i citatet "Tycker 
att det är bra att man får smaka ovanliga frukter och grönsaker och det gör att eleverna ber 
sina föräldrar att köpa dem.”. Dessutom visade svar från frågan om varför lärarna anmälde 
intresse för Kompis med kroppen att några lärare blivit informerade om projektet av 
vårdnadshavare till elever. Detta indikerar att projektet har ett gott rykte hos fler än enbart 
lärarna i examensarbetets undersökning. 
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5.2. Metoddiskussion 
 
5.2.1. Webbenkät 
 
Under arbetets gång framkom att två frågor i webbenkäten kunde ha specificerats för att 
erhålla de svar som frågorna avsågs mäta. De frågor som kunde ha specificerats var frågor om 
deltagarnas upplevda effekt på eleverna samt om deltagarnas egna konsumtion av frukt och 
grönsaker förändrats efter genomförande av projektet. Frågorna hade ingen specificerad 
tidsram och det framgick inte av resultaten om effekten varit långvarig. 
 
En möjlig felkälla som kan ha uppkommit i examensarbetet är att deltagarna hade möjlighet 
att besvara webbenkäten flera gånger utan att det skulle kunna upptäckas (Bryman, 2013). 
Länken till webbenkäten skickades ut till deltagarnas e-postadresser och det är möjligt att 
deltagarna gick tillbaka till e-postmeddelandet, klickade på länken och fyllde i formuläret 
igen. Ett annat möjligt alternativ är att de svarade på webbenkäten ytterligare en gång när 
påminnelsen om deltagande skickades ut. Det ansåg dock inte troligt att deltagarna skulle gå 
igenom dessa steg igen, men en lösning på denna eventuella felkälla kunde ha varit att kräva 
inloggning genom Google för att kunna besvara webbenkäten i Google Forms. Denna åtgärd 
skulle däremot ha kunnat minska antalet deltagare genom att både kräva att de skulle ha 
tillgång eller skapa ett konto hos Google, samt att de var tvungna att logga in för att få tillgång 
till webbenkäten. Det är även möjligt att en inloggning hade kunnat äventyra deltagarnas 
anonymitet. 
 
I en webbenkät kan det vara ett alternativ att inkludera svarsalternativ som "Vet ej". 
Anledningen till att detta svarsalternativ skulle kunna inkluderas är för att deltagarna då inte 
behöver ta ställning, eller för att de faktiskt inte har något svar på frågan och därför bör få 
möjlighet att utrycka detta (Trost & Hultåker, 2016). Det är dock möjligt att detta svar ger 
deltagaren en alltför bekväm utväg, varför detta alternativ exkluderats i detta examensarbete. 
Vidare ansåg författarna att frågorna som ställdes i webbenkäten var utformade för att 
deltagarna skulle kunna ta ställning. 
 
För en lättare bearbetning av svaren på frågan om hur länge deltagarna arbetat som lärare, 
skulle svaret ha kunnat begränsas till att endast få fyllas i med siffror. Ett annat alternativ hade 
kunnat vara att använda sig av en fråga med svarsalternativ i form av intervall för antal år. En 
nackdel med att utforma frågan med intervaller skulle dock kunna vara att författarna i förväg 
inte vet vilka intervaller som ska väljas (Trost & Hultåker, 2016). Likaså är det möjligt att 
förvalda intervaller leder till att man vid databearbetningen upptäcker att intervallen var 
olämpliga och har inte möjlighet att ändra dem, eftersom detaljrikedom från deltagarna 
saknas. Det ansågs även av författarna för detta examensarbete lämpligt att välja en öppen 
fråga då deltagarna valdes från en större grupp och anonymiteten ansågs inte riskeras 
(Ejlertsson, 2014). 
 
En teknisk begränsning kunde ha lagts till för deltagare som kryssat för att arbetsboken inte 
användes i undervisningen. Genom denna begränsning är det möjligt att kunna undvika svar 
från deltagare som haft en åsikt om arbetsboken men inte använt den i undervisningen. 
Anledningen till att den tekniska begränsningen valdes bort var för att göra webbenkäten mer 
överskådlig för deltagarna samt att webbenkätens utformning skulle ha ändrats. Ytterligare 
sidor i webbenkäten skulle ha tillkommit, vilket eventuellt skulle ha kunnat bidra till att 
deltagare ansåg att webbenkäten verkade allt för omfattande och därför valde att inte deltaga. 
Ett annat alternativ för frågorna om arbetsboken hade kunnat vara att framhäva att det 
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handlade om just arbetsboken. Det är möjligt att deltagarna kan ha blandat ihop vad vissa 
frågor i webbenkäten avsågs mäta. Vissa frågor behandlar alla delar i materialet medan andra 
specificerar arbetsboken. Huruvida deltagarna förstod att materialet kunde innefatta mer än 
enbart arbetsboken framgår inte i examensarbetet. Däremot tydde vissa citat på att några 
deltagare tycks ha blandat ihop begreppet material med arbetsboken. 
 
Vidare är det möjligt att frågan om hur stora delar av arbetsboken som använts kan ha 
misstolkats av deltagarna. Det framgår inte av resultaten om deltagarna kan ha tolkat 
svarsalternativen som att de måste ha använt arbetsboken från början till slut. Således kan de 
som använt sig av exempelvis större delar av arbetsboken men hoppat över vissa avsnitt 
tänkas ha svarat att de använde mindre än hälften, trots att de egentligen använt mer än 
hälften. 
 
I examensarbetet framkom att alternativet "Övriga" på vissa frågor tycks ha uppfattats som ett 
kommentarsfält. Detta gäller exempelvis för frågan om deltagarna ansåg att projektet haft 
någon effekt på eleverna. Några citat som tyder på att deltagarna missuppfattat 
svarsalternativets syfte är exempelvis "direkt efteråt vågade flera smaka grönsaker till lunch” 
och “De uppskattade verkligen butiksbesöket där de fick prova äta olika frukter och ta en titt 
bakom scenen på butiken.”. Vissa av svaren som angavs gav inte mervärde till frågan och 
svarade inte på hur projektet gett någon effekt. Deltagarna var tvungna att ta ställning till 
svarsalternativen eller under ”Övriga” skriva svar på en fråga som tycktes erfordra endast 
svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”kanske”. Svarsalternativet "vet ej" hade möjligtvis kunnat 
användas i denna frågeställning då det är möjligt att deltagarna haft svårt att uppskatta 
eventuell effekt. Frågan skulle möjligtvis ha behövt omarbetas, exempelvis genom att göra 
den till en öppen fråga. En öppen fråga skulle ha kunnat fånga upp eventuella effekter bättre, 
men för att få ut givande svar från deltagarna hade möjligtvis en beskrivande text behövts. 
Den beskrivande texten hade kunnat ange exemplen som fanns med i svarsalternativen, men 
nackdelen med en beskrivande text hade dock kunnat vara att den uppfattas som ledande. 
Däremot anses en beskrivande text som nödvändig för att undvika svar som ”ja”, ”nej” eller 
”vet ej”, eftersom deltagarna inte förväntas veta vilka effekter frågan syftar till att undersöka. 
 
5.2.2. Pilotstudie 
 
För att underlätta utformningen av frågorna hade en pilotstudie med lärare som deltagare 
eventuellt kunnat göras. Vissa frågor hade behövt testas för att förtydliga vad som 
efterfrågades. Det är möjligt att ytterligare en pilotstudie skulle ha bidragit till tydligare frågor 
eller att beskrivande texter lagts till i frågor där förtydligande tycktes behövas. Detta gäller 
exempelvis för de öppna frågorna eller frågor där alternativet "Övriga" inkluderades, då vissa 
lärare verkar ha missuppfattat dessa frågors syften. En pilotstudie med lärare hade även 
kunnat upptäcka sådant som istället uppkom i efterhand, detta diskuteras under avsnitt 5.2.1. 
 
5.2.3. Bortfall 
 
Alla frågor var obligatoriska vilket innebar att det inte var tekniskt möjligt att skicka in 
webbenkäten utan att ha fyllt i alla frågor. Därmed kunde ett internt bortfall med deltagare 
som inte fyllt i vissa frågor undvikas (Bryman, 2013). Däremot var det möjligt att endast 
skriva ett tecken eller mellanslag på öppna frågor eller frågor med svarsalternativet "Övriga". 
För att undvika bortfall kunde exempelvis en teknisk spärr ha satts på öppna frågor, alternativt 
hade en beskrivande text kunnat läggas till. Dessutom är det möjligt att en utökad pilotstudie 
hade kunnat undvika bortfall i ett tidigare skede. 
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Bekvämlighetsurvalet som användes vid rekryteringen av deltagare ansågs motiverat eftersom 
listan över personer, som möjligen använt sig av materialet, tillhandahölls av ICA (Bryman, 
2013). Det är dock möjligt att de som besvarat webbenkäten är de som redan är intresserade 
av hälsa. Detta skulle kunna förklara varför många deltagare uppgav att de har ett högt intag 
av frukt och grönsaker samt att de var positivt inställda till ett hälsofrämjande projekt som 
Kompis med kroppen. Några deltagare önskade även att materialet skulle kunna utökas med 
såväl hälsoaspekter som miljöaspekter, vilket skulle kunna bero på ett allmänt intresse för 
hälsa hos deltagarna. Det är möjligt att den andel som inte deltog i examensarbetets 
undersökning skulle ha genererat andra resultat. 
 
5.2.4. Reliabilitet 
 
Webbenkäten har diskuterats i avsnitt 5.2.1. och det är möjligt att vissa frågor bör ses över för 
en liknande undersökning. Genom att förändra vissa frågor skulle eventuellt ett annat resultat 
erhållas. I examensarbetet valdes en tvärsnittsdesign för att kunna rymmas inom tidsramen för 
arbetet. Examensarbetets studiedesign gjorde dock att några av lärarna hunnit glömma vissa 
aspekter som efterfrågades, då projektet genomfördes under hösten 2016. 
 
5.2.5. Validitet 
 
Examensarbetet syftade till att mäta lärares upplevelse av Kompis med kroppen genom en 
kvantitativ metoddesign med enkät som undersökningsmetod. Det är möjligt att en 
enkätundersökning med elever som deltagare, eller en observationsstudie, hade kunnat ge mer 
tillförlitliga svar på vilka effekter projektet haft på eleverna. Eftersom webbenkäten i 
examensarbetet riktades mot lärarna är det svårt att uttala sig om verklig effekt på eleverna. 
Största bristen i examensarbetet är att lärarna fått ge sin uppskattning om eventuella effekter 
hos någon annan än sig själv, det vill säga eleverna. Svar gällande elevernas uppfattning kan 
innehålla flera felkällor, men är intressanta att rapportera då svaren kan vara av värde för en 
framtida undersökning med fokus på elever. För mer tillförlitliga resultat om effekt på elever 
och möjliga förändringar i hemmet, hade elever och vårdnadshavare kunnat tillfrågas som en 
förstahandskälla. Examensarbetets tvärsnittsdesign och tidsaspekt gjorde att det inte var 
möjligt att mäta en beteendeförändring hos varken lärare eller elever före och efter projektet. 
Examensarbetet mätte däremot med säkerhet att lärare var positivt inställda till projektet. 
Interventionen tycks dessutom ha engagerat lärarna och, utifrån lärarnas uppfattning, även 
haft framgång i att engagera eleverna. 
 
5.2.6. Replikation 
 
För att underlätta för en replikation har metoden beskrivits med stor detaljrikedom (Bryman, 
2013). Metoden har även diskuterats och kritiserats för att kunna förbättra liknande studier. 
Lärarna kunde själva välja när och hur länge de ville arbeta med projektet i undervisningen. 
Denna aspekt gör det svårt att bedöma om en annan tidpunkt på året för undersökningen ger 
samma resultat vid replikation. 
 

5.3. Examensarbetets resultat i relation till kostvetarprofessionen 
 
Det är viktigt att uppmärksamma att det kan finnas en skillnad mellan en viss uppfattning om 
hur barn bör äta och hur de faktiskt äter. I yrket som kostvetare kan en arbetsuppgift vara att 
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planera matsedlar för skolor. Genom att öka barns kunskap om frukt och grönsaker är det 
möjligt att öka barns intresse för grönsaker till lunchen, vilket kan leda till ökat intag. 
Resultaten från detta examensarbete indikerar att projektet lyckats engagera lärare. Utan 
engagerade lärare är det möjligt att implementeringsprocessen försvåras. Enligt lärarnas 
uppfattning lyckades projektet med att öka medvetandet om bra matvanor hos eleverna. 
Lyckas man inte med att öka medvetandet och ändra attityden hos eleverna negeras effekten 
av hur välplanerade och sammansatta måltider som serveras, eftersom eleverna ändå inte äter 
grönsaker. Ett samarbete mellan skolan och kostvetare behövs för att överkomma barriärer. 
  
Vidare visar resultaten att lärarna uppfattar att deras befintliga kunskap om frukt och 
grönsaker är tillräckliga för att ta till sig hälsoprojekt som Kompis med kroppen samt att de är 
villiga att arbeta med materialet igen. Däremot är det möjligt att materialet behöver utvecklas 
för att ytterligare passa in i undervisningen i skolan, exempelvis genom att göras mer 
lättförståeligt och tydligt. En utveckling av materialet skulle kunna leda till att ännu fler väljer 
att deltaga i projektet och att långvariga effekter uppnås. En kostvetare skulle med sin 
kompetens kunna hjälpa till med utformning av materialet. Dessutom skulle en kostvetare 
kunna hjälpa till med kortare utbildning för lärare om kost för att öka kunskap och 
engagemang. 
 

5.4. Framtida forskning 
 
Framtida forskning bör undersöka i vilken utsträckning materialet uppskattas av elever samt 
når vårdnadshavare. Dessutom bör materialet anpassas så att vårdnadshavare kan involveras i 
projektet. Socioekonomi framkommer som en barriär som återstår och forskning behöver 
undersöka hur denna barriär kan överkommas. Det behövs även ytterligare forskning som 
syftar till att undersöka om hälsofrämjande interventioner har långsiktiga effekter på både 
frukt- och grönsaksintaget. 
 

6. SLUTSATSER 
 
Projektet Kompis med kroppen tycks genomgående ha uppfattats positivt av lärarna i 
examensarbetets undersökning. Resultaten tyder på att det fanns ett intresse och engagemang 
hos lärare, men även ett visst upplevt intresse hos elever och vårdnadshavare, för 
hälsofrämjande projekt i grundskola. Kompis med kroppen är på många sätt en unik 
hälsosatsning då denna använder sig utav två vanliga arenor där både barn och föräldrar 
befinner sig till vardags, skolan och livsmedelsbutiken, och bidrar med en värdefull länk 
mellan båda arenor. ICA, Sveriges största livsmedelskedja, kan vara en viktig aktör för 
främjande av goda matvanor hos barn och föräldrar, men det behövs en utökad satsning i 
samhället med större engagemang från samtliga individer för att få en bestående förändring. 
 

7. TACK 
 
Ett varmt tack till alla som tagit sig tid att besvara vår webbenkät. Detta examensarbete har 
gjorts i samarbete med ICA Sverige och vi riktar ett stort tack till Karin Amnå, projektledare 
Kompis med kroppen, ICA Sverige AB, för möjligheten och hjälp med att genomföra detta 
examensarbete. Vi vill även rikta ett speciellt tack till vår handledare Paulina Nowicka, 
docent, universitetslektor, för hennes tid, vägledning och konstruktiva kritik. 
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BILAGA 1 – Arbetsfördelning 
 

o Planering av studien och uppsatsarbetet: 50/50 
o Litteratursökning: 50/50 
o Datainsamling: 50/50 
o Analys: 50/50 
o Skrivandet av uppsatsen: 50/50  
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BILAGA 2 – Webbenkät 
 
Bilagan innehåller frågorna från webbenkäten med tillhörande svarsalternativ. Frågor där 
respondenten själv med egna ord kunnat fylla i sitt svar är markerat med en linje. Designen på 
webbenkäten synliggörs sist i bilagan och visar dess format och mall. 
 
Rubrik på webbenkäten: Vad tyckte du om "Kompis med kroppen"? 
Inledande text: När du svarar på enkäten ber vi dig ha arbetet med projektet "Kompis med 
kroppen" under senaste hösten (2016) i åtanke, oavsett om du arbetat med projektet tidigare år 
eller ej. Två frågor är flervalsalternativ där du kan välja flera svar. Detta står utskrivet i 
frågorna. På resterande frågor gäller ett svar eller en motivering. 
 
1. Hur många år har du arbetat som lärare? 
_____________ 
2. Hur kom det sig att du anmälde intresse för projektet "Kompis med kroppen"? 
Ange kort om du exempelvis fick tips från en kollega, själv sökte upp projektet, och så vidare. 
_____________ 
3. Till vilken årskurs användes projektet? 

o Årskurs 2 
o Årskurs 5 
o Både till årskurs 2 och 5 
o Övriga _____________ 

4. Vilka delar av materialet använde du dig av i arbetet med projektet? (flervalsfråga) 
På denna fråga kan du välja mer än ett alternativ. Kryssa för de alternativ du tycker stämmer. 

o Arbetsboken 
o Smartboardmaterialet 
o Filmerna från hemsidan 
o Butiksbesöket 
o Övriga _____________ 

5. Hur var det att sätta sig in i projektet? 
o Väldigt lätt 
o Ganska lätt 
o Inte speciellt lätt 
o Inte alls lätt 

6. Anser du att dina förkunskaper om frukt och grönt var tillräckliga för arbetet med 
projektet? 

o Ja, de var tillräckliga 
o Nej, men materialet hjälpte till att fylla i kunskapsluckor 
o Nej, jag hade behövt mer förkunskap 

7. Hur var din inställning till arbetsboken? 
o Mycket positiv 
o Ganska positiv 
o Inte speciellt positiv 
o Inte alls positiv 
o Arbetsboken användes inte i undervisningen 
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8. Hur stora delar av arbetsboken arbetade ni med? 
o Mer än hälften 
o Hälften 
o Mindre än hälften 
o Arbetsboken användes inte i undervisningen 

9. Var det något i materialet som du som lärare ansåg var särskilt bra? 
Ange vilken del. Om du inte kan svara skriv nej. 
_____________ 
10. Anser du att det var något som saknades i materialet? 
Ange vad och motivera gärna. 
_____________ 
11. Hur togs arbetet med projektet emot av eleverna? 

o Mycket positivt 
o Ganska positivt 
o Inte speciellt positivt 
o Inte alls positivt 

12. Anser du att projektet haft någon effekt på eleverna? (flervalsfråga) 
På denna fråga kan du välja mer än ett alternativ. Kryssa för de alternativ du tycker stämmer. 

o Ja, de uppskattade att arbeta med materialet 
o Ja, de pratar mer om frukt och grönt 
o Ja, de äter mer frukt och grönt 
o Kanske, men det är för tidigt att säga 
o Kanske, förhoppningsvis på lång sikt 
o Nej, ingen effekt 
o Övrigt _____________ 

13. Hur är ditt egna intag av frukt och grönt efter projektet? 
o Det har ökat 
o Det har minskat 
o Oförändrat högt 
o Oförändrat lågt 

14. Anser du att skolan har ansvar för att öka barns kunskap om frukt och grönt? 
o Ja 
o Delvis 
o Nej 

15. Kan du tänka dig att använda projektet igen? 
Motivera ditt svar 
_____________ 
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BILAGA 3 – Följebrev 
 
Rubrik på e-postmeddelande: Vad tyckte du om ”Kompis med kroppen”? 
Följebrev till deltagarna: 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser kostvetarprogrammet på Uppsala universitet. Vi arbetar just nu 
med ett examensarbete om ICAs projekt “Kompis med kroppen”. Examensarbetet bygger på 
en kort enkät med lärare. Enkäten beräknas ta cirka 5 minuter att besvara och en länk till 
enkäten finns under kontaktuppgifterna nedan.  
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur hälsofrämjande projekt som “Kompis med 
kroppen” fungerar och tas emot i skolan. 
 
Vi kontaktar dig eftersom du anmälde din klass till “Kompis med kroppen” under hösten och 
vi söker nu deltagare som använt sig av hela eller delar av projektet i undervisningssyfte. 
 
Deltagande är frivilligt och du får när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange 
varför du väljer att avbryta. Du kommer förbli anonym och dina svar kommer endast att 
användas för detta examensarbete.  
 
Vi är tacksamma om du kan besvara enkäten senast fredag 28/4. Vi hoppas att du vill deltaga 
i vår studie! 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare, se 
kontaktuppgifter nedan. 
 
Med vänlig hälsning, 
Andrea Muscalu och Matilda Woxberg  
kostvetarstudenter@gmail.com 
 
Handledarens kontaktuppgifter:  
Paulina Nowicka, docent, universitetslektor 
paulina.nowicka@ikv.uu.se  
018-471 3431 
 
Länk till enkäten (om länken inte går att klicka på, kopiera och klistra in den i din 
webbläsare): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpU4VpRJTuzCZKRc9KlD8lHbuMXMzoWlA
IwNPcCxZGZAwnMg/viewform?usp=sf_link 
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BILAGA 4 – Följebrev: påminnelse 
 
Rubrik på e-postmeddelande: En liten påminnelse 
Påminnelse till deltagarna: 
 
Hej! 
 
Förra veckan skickade vi ut en kort enkät till dig. Den handlar om ICAs projekt “Kompis med 
kroppen” och tar endast cirka 5 minuter att besvara. En länk till enkäten finns under 
kontaktuppgifterna nedan. Har du redan skickat in dina svar kan du bortse från detta mail. 
Enkäten är en del av ett examensarbete inom kost och hälsa vid Uppsala universitet och syftar 
till att undersöka hur hälsoprojekt som “Kompis med kroppen” tas emot av lärare i 
grundskolan. 
 
Det betyder mycket för oss och för undersökningens kvalitet att vi får in ditt svar. Deltagande 
är frivilligt och du kommer att förbli anonym. Ditt svar går inte att koppla till dig som person 
och svaren kommer endast användas för detta examensarbete. 
 
Vi är tacksamma om du kan besvara enkäten senast fredag 28/4 kl 18.00. Din åsikt är 
värdefull! 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare, se 
kontaktuppgifter nedan. 
 
Med vänlig hälsning,  
Andrea Muscalu och Matilda Woxberg  
kostvetarstudenter@gmail.com 
 
Handledarens kontaktuppgifter:  
Paulina Nowicka, docent, universitetslektor  
paulina.nowicka@ikv.uu.se 
018-471 3431 
Länk till enkäten (om länken inte går att klicka på, kopiera och klistra in den i din 
webbläsare): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpU4VpRJTuzCZKRc9KlD8lHbuMXMzoWlA
IwNPcCxZGZAwnMg/viewform?usp=sf_link 
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BILAGA 5 – Resultat: cirkeldiagram över slutna frågor utan 
flervalsmöjligheter 
 
Diagrammen som visas i denna bilaga är cirkeldiagram med resultat från webbenkäten, 
framtagna i Google Forms. Resultaten från de öppna frågorna har uteslutits i denna bilaga. 
Även flervalsfrågorna har uteslutits då dessa redovisas i uppsatsen. 
 

 
 

 
 



39 

 

 

 
 

 
 



40 

 

 
 

 
 

 



41 

 

BILAGA 6 – Citat från fråga 2. Hur kom det sig att du anmälde 
intresse för projektet "Kompis med kroppen"? 
 
Tips från kollega [36 svar] 
Tips från förälder [3 svar] 
Fick information via mail av rektor. 
Fick mejl från chefen om det. Åk 2 på vår skola 
brukar jobba med det.  
Reklam fem Ica 
Fick erbjudande om projektet i mitt fack och 
nappade på det eftersom vår skola är en 
hälsoskola med utomhusprofil. 
inbjudan från ICA, har deltagit tidigare 
Tips av kollega sedan tididgare [sic], vi har 
varit med på detta med elever tididgare [sic] 
Tror jag fick ett mail + att jag gjort det 
tidigare 
Tips från förälder och kollegor 
Fick ett erbjudande på mail. 
Jag kände till projektet och sökte därför upp 
det. 
Har använt det tidigare 
Fick ett tips via mail 
Tips från kollegor samt att mina barn har varit 
med. 
Tips från ica 
Det har pågått i många år och jag har hakat 
på minns inte hur det var första gången, 
kanske en kollega tipsade? 
Kul och nyttigt att göra studiebesök, vi brukar 
vara med i detta varje år på skolan 
Har varit med många år då jag har en åk 2. 
Blir kontaktad av  kompis med kroppen 
Läste om det på nätet 
mail, info brev 
Inbjudan från ICA 
Har gjort det förr. Ett sätt att gå ut i samhället. 
För att vi jobbar med kroppen och samhället. 
positivt med studiebesök. 
Fick informationen via post 
Visste att det fanns så sökte själv upp det. 
Fick det på posten och har varit med förut med 
andra klasser. 
En chans till arbetsplatsbesök i en affär och 
tillgång till att prata om och kunna visa olika 
grönsaker och frukter 
Läste om det i Buffé  
fick en lapp i mitt fack.. 
sökte själv upp det  
Inbjudan på nätet 
Kommer inte ihåg. 
Såg info om kampanjen på nätet. 

Har arbetat med det tidigare och fick 
information skickad till jobbet. 
Lokala icahandlaren 
Är även hälsopedagog, intresserad av hälsa 
Fick tipset av min sambo som jobbar på ICA. 
Arbetat med det tidigare 
mail 
Har gjort det flera gånger 
Jag har varit med tidigare år. 
Inbjudan med posten 
Reklamförsändelse till skolan 
Vi arbetade med område kroppen och "Kompis 
med kroppen" stämmer bra överens med de 
mål vi jobbar mot. 
Fick reklam i mitt fack på skolan från ica 
affären närmast skolan. 
Vi fick ett utskick till skolan med information 
om projektet. 
Fick ett kort till skolan 
Info.blad till skolan 
Kom inbjudan postledes 
Visste att det fanns och hittade information om 
detta. Så då tipsade jag även kollegor och vi 
bokade in studiebesök i den lokala Icabutiken. 
Kollegor rekommenderade det och det lär 
roligt att få prova på olika sorters grönsaker 
och frukter 
Hittade anmälan i en ICAtidning och eftersom 
jag arbetar nu i en tvåa och vi arbetar med 
hälsa och kropp passade det bra in. 
Alla våra tvåor är med 
Tips från kollega som blivit informerad av 
ICAs personal. 
Fick inbjudan skickat till personalrummet 
Jag har deltagit med olika klasser och tycker 
att det är ett bra och trevligt koncept. 
Fick erbjudande via mejl  
Jag vet att det brukar vara bra. Mycket som 
passar m läroplansmålen. 
Rektor 
Fick brev 
Sökte uppvdet [sic] själv. Eftersom det är en 
del av vår undervisning i år 2. 
Fick inbjudan och jag vet om det varit där 
tidigare 
studiebesök är alltid intressant. Det passade in 
i våt [sic] MÅ bra tema 
Har arbetat med det förut och tycker det är 
bra. 
Tradition  
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Vi får varje år en förfrågan från ICA om att 
göra ett klassbesök på ICA 
undervisar i hkk och det är ett bra inslag att få 
göra studiebesöket på vår lokala ICA, har 
tidigare jobbat i [namnet på en stad] och nog 
varit med sedan "Kompis med kroppen" 
startade 
Reklam 
Kommer inte ihåg men jag tror att jag fick 
erbjudandet via mail. 
Har använt kompis med kroppen flera år 
Tips från rektor som fått mail från ica. 
fick mejl och tyckte det var en rolig idé 
Hörde talas om det genom ett allmänt utskick 
till skolan jag arbetade på. Tyckte det lät 
spännande och har genomfört det två gånger. 
Kände till det tidigare, har deltagit tidigare . 
Fick ett vykort med inbjudan från ICA. 
Har deltagit förut!  
Minns inte riktigt hur det var första gången, 
har deltagit så många år nu.  
Hittade informationen när jag var inne på en 
internetsida. 
Såg på ICA: hemsida 
Arbetar med det i år 5 och 2 
Vi hade hälsoveckan i skolan och detta har 
tidigare varit uppskattat av elever.  
Har deltagit förut och tycker att det är ett 
jättebra projekt. 
Vi läste om kroppen i min klass så då passade 
det. 
Jag har jobbat med det flera gånger förut. Det 
har blivit en tradition på vår skola i åk2. 
Brukar bli påmind av ICA-handlaren men tog 
själv kontakt det här året. 
deltagit förut och upplevt det positivt 
Vi fick erbjudandet skickat till skolan 
Kommer inte ihåg.  
Fick inbjudan från Maxi Ica i [namnet på en 
stad]. 
har deltagit ett flertal gånger för att det är ett 
viktigt och lärorikt tema  
Vi har arbett [sic] med det tidigare. 
reklam från Ica om projektet 
Jag har använt det tidigare och tycker det är 
bra.  
nyttig kunskap för bättre hälsa 
Tyckte att det lät intressant då jag hittade 
information om det.  
Fick information och tog kontakt själv 
Mina kollegor har gjort det tidigare och 
rekommenderade det 
Vi har varit med förut i projektet. 
Brukar använda detta i år 5 

Tips från förälder och det passade bra in i det 
vi höll på med i klassen. 
Arbetade med det i en annan skola för något år 
sedan 
tips av förälder 
ett bra komplementtill Tema-kroppen 
trevligt, passar i åk. 2 
Vi har gjort det varje år i samband med våra 
hälsotemaveckor 
Det är ett bra sätt att arbeta med olika ämnen 
på ett varierat sätt 
Genom tips  
mailförfrågan  
Tidigare goda erfarenheter 
inbjudan från ica 
Vi brukar delta i det från vår skola 
Fick information och det passade med vårt 
arbete i idrott och hälsa.  
Jag fick tillsänt mig information till skolan och 
kontaktade min ICA butik. 
genom utskick från ica 
Reklam i posten 
en mamma som jobbar på ICA tipsade 
Minns inte. Har varit på studiebesök med 
tidigare klasser. 
Fick tips av Kolega [sic] som gjort det 
tidigare.  
Sökte upp projektet och fick mail. 
Fått reklam om det till skolan och på mejl. 
Sökte själv 
Vi fick "reklam" skickad till skolan. Jag har 
gjort detta med min gamla skola i [namnet på 
en stad]. Vi pratade om frukt i vår 
svaundervisning och tyckte att det passade bra. 
Jag har arbetat med det tidigare och denna 
gången såg vi det på något utskick som kom 
via posten. 
Lät spännande och bra. Barnen behöver få upp 
ögonen för olika fruketer [sic] och grönsaker. 
Jag har använt det många gånger förut. 
Arbetat med det tidigare. 
Har tidigare arbetat med det och tycker att det 
är väldigt kul och bra. 
Bra erfarenheter 
Fick tips av en vän. 
sökte upp själv 
Fick info på mail 
Tidigare lärare  
vi fick en inbjudan. 
Tycker att det är roligt och lärorikt att ta in 
aktörer utanför skolan. 
Tidigare besök 
Har arbetat med projektet tidigare. 
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Vi fick erbjudandet, med posten. Det passade 
också in i det temma [sic] vi arbetade med just 
då. 
Kände till det sedan tidigare 
Vi skulle ha tema om kroppen. 
Jag fick brev från ica och en lärare som var 
där året innan rekommenderade mig att gå dit 
med min klass!  
Visste om projektet sedan tidigare, fick 
inbjudan 
Sökte själv upp prijektet [sic] 
Tips av en vän 
Ica och tips från kollegor 
Fick erbjudande på mail. 
tips från en kollega samt ägaren för den lokala 
butiken 
tror det var ett tips ! 
Intresserad av det som främjar hos hälsa hos 
mina elever.  
Fick mail eftersom jag deltagit tidigare. 
För vi skulle arbeta med det i skolan. 
Hade använt materialet innan 
varit med förrut [sic] 
Tips från rektor 
Det passade bra i min undervisning när vi 
hade ett arbete om kost och pH-värde + att jag 
tycker det är viktigt för min undervisning och 
mina elever att ha ett samarbete med 
företagarna i i samhället. 
Jobbat med detta flera år. 
Har deltagit ett antal gånger och tycker det 
varit givande och trevligt 
Passade in i ämnet No. 
Elever med intellektuellr [sic] funktionshinder 
och behov av så konkret undervisning som 
möjligt, samt att jag från allra första början 
fick en reklamlapp i mitt postfack på jobbet 
från ICA. 
Jag har tänkt på det innan men nu var det 
lärare på särskolan som tipsade  
sökte själv upp projektet 
Fick brev för många år sedan 
gjort det i flera år 
Har hand om hemkunskapusundervisning [sic] 
fick informationsblad 
Vi jobbade med kroppen i no 
Fick en inbjudan från ICA med posten. 
Fick inbjudan till skolan.  
Jag har goda erfarenheter av projektet sen 
tidigare. 
Fick reklam om det på posten. 
Information från ICA 
Använt materialet tidigare och fick reklam 
Har deltagit flera gånger tidigare - såg nog 
reklam som kom till skolan första gången.  

Via mail 
Återkommande tradition på skolan. Min 
kollegor samt även chefen lyfte och gjorde mig 
uppmärksam på projektet.  
Det såg intressant ut och passade till det tema 
vi precis skulle påbörja. 
Konceptet tilltalade oss 
Kommer inte riktigt ihåg men jag har för mig 
att jag fick info om projektet. 
Vi fick en inbjudan. 
Fick reklam från ICA 
Passade bra med att vi just då arbetade med 
kroppen i biologi. 
kontakt med lokal ICA-butik 
Vi läse om kroppen i år två. 
Brev på posten  
Har varit med tidigare  
Hittade det på nätet. 
Vi arbetade med det som tema. 
Vi fick på mail till skolan 
Sökte upp projektet själv 
Det passade in med det arbetsområde vi läste 
då. 
Skolan fick en inbjudan 
Vet att ICA erbjuder det  
Visste att det fanns 
Fick reklam om projektet. 
Såg reklam om det. 
I årskurs 2 arbetar vi med ett tema som 
handlar om kroppen, mat och var vi får amten 
ifrån. Då är detta ett perfekt studiebesök. 
via mail 
Tydligt och bra material, som är kopplat till 
målen. 
Fick erbjudandet, vet att det är bra. 
Har varit med om det tidigare. Mycket positivt! 
Jag tror att jag fick något mail.  
Hörde det av kollega som tidigare jobbat med 
det samt att det kom utskick till skolan. 
Såg om projektet i tidningen Buffé och det 
passade bra då vi jobbade med tema Hälsa 
Såg inbjudan på ICA 
fick ett mail. 
Tips från kollegor och info från Ica. 
Har gjort det med tidigare klasser, mkt 
uppskattat och lärorikt. 
Vi skulle arbeta med tema kroppen och tyckte 
att det passade bra 
har gjort detta flera ggr tidigare 
En god vana. Har uppskattat det i många år.  
Har jobbat med det tidigare och det har  varit 
väldigt trevligt. 
Sökte upp projektet 
fick mail tror jag och blev intresserad 
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Värdefullt med studiebesök framför allt när det 
gäller mat och hälsa 
Fick denna gång en påminnelse av en förälder. 
Tidigare år har information skickats ut till 
skolan. 
för att jag gjort det flertal gånger tidigare när 
jag arbetat i Åk 5 
Passade bra in i vårt No tema "kropp och 
hälsa" 
Det är något vi gör på skolan i åk. 2 och 5... 
Känner till projektet sedan många år 

det kom ett vykort per post! 
Vi jobbade med kropp och hälsa 
Ämnet ingår i läroplanen, nyttigt för eleverna 
att samarbeta med någon aktör utanför skolan. 
Detta är ett pågående projekt som vi varit på i 
många år. 
Reklam om det i personalrummet  
Bra upplägg 
Brukar göra det i åk 2 
JAg fick ett vykort och blev intresserad. 
Fick reklam om det, på jobbet.
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BILAGA 7 – Citat från fråga 9. Var det något i materialet som du 
som lärare ansåg var särskilt bra? 
 
Butiksbesöket [18 svar] 
Filmerna [4 svar] 
Affischen var/är väldigt bra att ha uppsatt i 
korridoren. Det blir fortfarande spontansamtal 
om olika frukter och grönsaker. Den första 
uppgiften när de skulle para ihop bild och ord 
var kul och uppskattad hos eleverna.  
Filmerna var givande 
Butiksbesöket och frukt och grönsaksplanschen 
Har glömt det 
Besöket i butiken och vår diskussion efteråt 
när vi smakade alla frukter. 
Besöket, plansch 
Planchen [sic] med allt grönt 
Facit till alla "konstiga" frukter och grönsaker 
Fruktaffischen där man fick reda på vad alla 
frukter hette och vilka grupper de tillhörde. 
Bra med mycket bilder 
affischen 
Filmerna var bra, även att eleverna får smaka, 
vilket gör upplevelsen mycket roligare.  
Mellanmål 
Att få planera sin egen odling 
Schemat över vilka måltider man äter frukt och 
grönt. 
Bra att få se olika grönsaker och frukter och 
lära sig namnet på dem. 
Butiksbesöket var välplanerat av butiksägaren 
och mycket uppskattat av eleverna 
Bilderna på alla frukter 
Mellisboken var uppskattad av eleverna. 
bilderna på olika frukter och grönsaker 
Planch [sic] och listor 
Senare delen av materialet kändes mer 
strukturerat, men delen med alla frukter 
upplevde jag ändå att eleverna tyckte var 
spännande. 
Smartboardaktiviteterna 
Lektionsförslagen 
Det mesta, men första uppgiften med att 
namnge grönsaker och frukt var alldeles för 
svår. 
Affischerna. Bra att det fanns facit 
Arbetsboken och filmerna. 
de små filmerna är mkt trevliga, bra att 
"arbetsboken" reviderats och inte är så 
omfattande, känns lättare att bara skriva ut de 
sidor man verkligen vill ha  
Fruktbingon. Den gillade eleverna! 
Vad som är frukt och vad som är bär. 

Tips till eleverna på nyttiga mellanmål. 
Planscherna på alla frukter och grönsaker gav 
upphov till mycket diskussioner. 
Påsen vi hämtade på ica 
Vi använde affischen på frukt och grönt mycket 
barnen gillar och stå och titta och gissa vad 
olika saker heter och berätta om de har provat 
något speciellt. 
bilderna från frukterna och grönsakerna 
Uppgifterna varierade. 
enkla frågor för eleverna att fylla i  
Namnkunskap, kost och sömn och de bitarna 
kopplade till hälsa var bra. 
Nyttiga mellanmål 
att lära namnen på frukt och grönt 
Häftet med frukt och grönt 
hela upplägget med matrl är bra 
Frukt och grönsaksaffishen [sic] och 
smartboardmaterialet 
Jag minns faktiskt inte, har använt fler delar 
av materialet till tidigare klasser, tog lite 
mindre den här gången. 
Delen med matens väg från bonden till 
konsument. 
rit- och skrivuppgifter om frukost och  må-bra 
tipsen.  
Jag fick de fina Jag fick affisherna [sic], men 
ingen arbetsbok, tyvärr. 
Bra. 
När eleverna får tänka till själva över deras 
val och vad det får för konsekvenser, för dem 
själva eller för miljön. 
Det som var kopplat till hälsa 
Minns inte längre, det var ett tag sedan, och 
jag har använt det vid tidigare tillfällen också, 
så jag blandar ihop det lite. 
Att det var mycket bildstöd i det!  
vad kroppen behöver för att må bra 
Filmmaterialet var intressanta som tilltalade 
många elever. 
Kunskapen om frukt och grönt, betydelsen för 
hälsan. 
Att barnen få lära sig om vitaminer och 
mineraler är viktiga för kroppen som alternativ 
till godis och chips. Komplement till 
människokroppen och matspjälkningen med 
vitaminers och mineralers betydelse. Även att 
eleverna får smaka frukt och grönsaker  både 
vanliga och mer exotiska .och ta med och göra 
fruktsallad i skolan. Både samarbete och 
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ibland lite matte. Emottagandet och kunskapen 
i butiken brukar vara på topp och det är väl 
förhoppningsvis ett bra tillfälle för en butik att 
visa sin bästa sida  för de yngre 
medmänniskorna. Kan konsum också ha ett 
liknande upplägg?  
Det är butiksbesöket som ger härlig inspiration 
till fortsatt arbete. 
Arbetet med elevernas frukost var intressant, 
då det visade sig hur olika elevernas 
frukotstvanor [sic] var. Vi kopplade det sedan 
till hur orken är på fm fram till lunchen. 
Häftet var bra men tyvärr lite rörigt att skriva 
i. 
Mottagandet på ICA-butiken var väldigt bra 
och vi uppskattade det verkligen! 
Planscherna på frukt och grönt 
Var kommer frukt/grönt och hur kan man 
tänka ur ett hållbart perspektiv 
Allt. 
Något svårt, fick anpassa efter elevernas behov 
Att man tog upp användningen av svinn 
Stora planchen [sic] med frukt o grönt 
tydliga bilder enkel, ren layout, jättebra att vi 
fick frukter till skolan att smaka och arbeta 
med, vi gjorde fruktgubbar som vi 
fotograferade och har visat på konstutställning 
Proffstipsen för bra hälsa  
Butiksbesöket är ovärderligt. Eleverna behöver 
komma ut i verkligheten och träffa kunnig 
personal. 
Namn på frukt och grönt och var de kommer 
ifrån.  
hela, kul med den övningen där man skulle se 
vilka grönsaker/frukter man kunde till namnet 
Frukost, mellis, 5 om dan, tanka kroppen med 
energi, sköt om dig, sömnen 

Praktiska delar  
Delen om hälsan. 
Vi fick lära oss många nya frukter 
studiebesöket på ICA 
Det om nyttiga och bra mellanmål. 
KOmmer inte ihåg  
Allt var bra och användbart i åk 2 
Filmerna passade oss. 
Para ihop bild med ord 
Matdagboken 
studiebesöket, bilder på olika frukter och 
grönsaker.  
Allt var bra! 
Bilderna på alla frukterna. Det var bra att det 
var så många.  
Tittade på frukt och grönt, en del hade inte 
barnen sett eller hört talas om tidigare. 
Planscher med frukt och grönt. 
Har inte använt det eftersom jag inte var 
ansvarig just då.  
Frukt- och grönsakslistorna 
Provsmakningen och kopplingen till hälsan  
bilderna med alla frukter och grönsaker 
Namn på grönsaker/frukter 
allt var bra, kul med bingo 
Lära sig mer om olika frukter 
frukterna 
kombinationen med affärsbesök 
Butiksbesöket är helt klart bäst 
bilder  
Studiebesöket samt forskning av en frukt. 
Jag tyckte att det var bra att det var ganska 
liknande uppgifter i båda häftena, på så vis 
underlättade det i vårt samarbete. 
Bra överlag. Bra och tydligt material.
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BILAGA 8 – Citat från fråga 10. Anser du att det var något som 
saknades i materialet? 
 
ett kortspel som funnits med tidigare 
Nej tillräckligt 
Med de olika barn och olika nationaliteter som vi har i skolan kunde materialet vara lite mindre 
rörigt/plottrigt. 
Hade varit bättre om vi fått ett tryckt arbetshäfte i stället för att behöva skriva ut från nätet.  
Mer lättläst material för åk 2. Det behövs större och luftigare text och mer plats att skriva på.  
nej, men nästan för mycket att välja bland.. 
För grundsärskolans elever hade materialet behövt vara ännu tydligare. 
utförligare instruktioner  
Tallriksmodellen fanns i med i årets material. 
Kommer just nu inte ihåg om det fanns men fler recept samt något slags tipspromenad eller 
frågeformulär att göra enskilt eller tillsammans efter arbetet. 
Visste inte om övrigt material 
Lite mer fakta om olika de olika frukterna och grönsakerna eller tips på var man kan hitta mer 
information. 
Presentation var ifrån våra vanligaste frukter växer och hur de kommer till Sverige. Visa på en 
hållbar utveckling genom att visa att man inte slänger frukt hur som helst eftersom en del sorter har 
färdats långt. Inte enda anledningen till det. 
Bra bilder på frukt och grönt att plasta 
Tyckte det var gediget 
Använder ingen arbetsbok. 
Nja jobbar på en mångkulturell skola och alla frukter och grönsaker var inte helt lätt att förklara. 
Kanske ännu mer om tallriksmodellen. 
det som tidigare fanns i "arbetsboken" kunde ligga som extramaterial, t ex klimatordlistan, hur man 
ska bevara olika frukter och grönsaker 
För lite fakta 
Filmer fångar alltid elevernas intresse så mer film hade varit bra. 
Nej, jag tycker att det är mycket material att välja på. 
Fler elevuppgifter 
Inget speciellt vad jag kan minnas nu, vi jobbade med det här i höstas.. 
tyvärr lyckades vi inte få någon tid till studiebesöket 
Jag tyckte det var heltäckande. 
fler filmer 
"Besöket på ICA måste innehålla något matnyttigt. Att ta sig till en affär med en hel klass är ett 
projekt i sig. När de bara ville visa filmerna så gav det inget.  
Bätre [sic] om eleverna fick provsmaka ovanliga frukter eller grönsaker eller visa hur man kan äta det 
i stället för godis till ex.vis [sic]  fredagsmyset. Då kanske det går att öka elevernas intag av frukt och 
grönsaker. " 
Något konkret eleverna kunde arbeta med. 
Jag tycker att bilderna som barnen ska rita i är för små och "plottriga" 
Vi kompletterade med att sätta kärnor vilket blev bra och uppskattat. Detta kunde ev. finnas med. 
Nej, jag tyckte det fanns väldigt mycket att välja på att arbeta med 
mer om miljöaspekter, giftanvändning, transporter, klimatet, botanik - från frö till frukt, mer 
experiment 
Det är roligt om det förnyas från gång till gång. 
Nej det var bra för år 2 
nej, det var bra och fanns många olika typer av uppgifter 
Nej, det är snarare alldeles för mycket, men man kan ju välja. 
Kanske fler diskussionsfrågor? Fler "Visste du att"-fakta.  
Kopplingen till kunskapskraven i skolan 
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Det var lite tunggrott [sic] emellanåt! Kanske något mer med frågor och sånt om kost eller att de fick 
välja mellan olika förslag och säga vilket som var bäst och varför..   
Det digitala materialet fungerade ej förra året så det struntade jag i och någon arbetsbok har jag inte 
sett till.  
Tycker det var rätt komplett. 
Butiksbesöket blev inte av. 
Nej Jag kompletterar själv med det jag saknar. 
Nej, helt ok som det var. 
Jag hade ingen möjlighet att göra butiksbesöket pga svårigheter att få ihop tider med butiken. Pga 
detta kändes det lite lösryckt. Jag använde arbetsboken delvis för att eleverna skulle kunna arbeta 
självständigt med något medans andra lagade mat. fungerade ganska bra för detta ändamål i åk. 6 
Behöver sätta mig in mer i arbetsboken, men tiden räckte inte till 
inte vad jag kommer på nu 
Mer koppling till lgr11 
nix, möjligen större bilder 
Jag tyckte mycket fokus låg på olika frukter/grönsaker och inte så mycket på vad som händer med 
kroppen när man äter på olika sätt, sockerfri diet jämfört med "vanlig"diet. Tycker att jag 
kompletterade med material från andra ställen för att få ett meningsfullt temaarbete.  
Jobbade inte med materialet. 
Tycker att det är bra  
Har inte arbetat med alla delarna. Men jag fick det jag behövde. 
Lite mer om fruktens och grönsakers betydelse för vår hälsa. 
Eftersom vi inte använde oss av elevboken så har jag inte riktigt koll på det. 
Jag är nöjd. 
Mer info om hur varje grönsak har påverkan på kroppen i form av vätska och vitaminer. 
Kan inte svara på detta ......har bara kollat lite snabbt eftersom jag inte undervisade i ämnet vid det 
tillfället. 
Tycker att det viktigaste var med 
Vad är det som gör frukt och grönt så nyttigt för kroppen 
jag använde inte materialet 
Vet ej. Det är nästan ett läsår sen vi arbetade med detta. 
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BILAGA 9 – Citat från svarsalternativet ”Övrigt” i fråga 12. 
Anser du att projektet haft någon effekt på eleverna? 
 
Prova nya smaker. 
direkt efteråt vågade flera smaka grönsaker till lunch 
Fruktstund är ett naturligt inslag i skolan. Däremot märker man att elever inte har frukt med sig även 
om de vill, eftersom det inte finns att tillgå hemma. 
vi har inte haft det som "projekt" utan plockat in delar av "kompis med kroppen" i den vanliga 
undervisningen 
De vågade prova på frukter och grönsaker de aldrig ätit förut. 
De blir engagerade för stunden sedan faller det i glömska, bra att provsmaka saker. 
Det behövs förstås mer än bara kompis med kroppen för att kunna se en ökad effekt hos barnen i intag 
av frukt och grönt. Handlar om ett kontinuerligt arbete, men kompis med kroppen utgör ett bra inslag 
i det arbetet. 
Kunskap om nya grönsaker och frukter 
De smakar på mer grönsaker och är nyfikna 
När vi arbetade med detta var de motiverade till att äta mer frukt och grönsaker. Nu har det nog ebbat 
ut... 
Ja, de lärde sig frukternas namn 
Under projektets gång var de väldigt engagerade i att äta bra och smaka nya frukter mm   
När de ser tillbaka i sexan vad de har gjort för roligt kommer de oftast ihåg fruktsalladen. 
Påminner dem om projektet vid våra luncher och de har blivit duktigare på att våga äta av skolans 
sallader. 
Stor gäldje [sic] och fick nya inder [sic] om hur man kan äta frukt och grönt, hälsosammare 
De uppskattade verkligen butiksbesöket där de fick prova äta olika frukter och ta en titt bakom scenen 
på butiken.  
Eleverna ville smaka alla "kunstiga" frukter. 
De vågade provsmaka flera frukter och grönsaker vid besöket. 
Några upptäkte [sic] vid besöket att det fanns frukter som faktiskt var goda som de inte smakat på 
tidigare. 
De är snart tonåringar... 
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BILAGA 10 – Citat från fråga 15. Kan du tänka dig att använda 
projektet igen? 
 
Ja [71 svar] 
Absolut [16 svar] 
Ja, absolut [3 svar] 
Ja absolut, det var ett lättjobbat material som uppskattades hos eleverna. De gillade besöket mkt 
också, alltid kul att få komma från skolan och göra något som knyter an till temat.  
Absolut! Vi har fortsatt att skriva om frukt och grönt och kopplat det till svenskan.  
Absolut det var ett mycket bra arbete som uppskattas av såväl pedagoger som elever 
Ja, frukt och grönt är viktiga delar i kosten och ett besök i närbutiken är alltid trevligt.          Lycka till 
tjejer! 
Ja bra material 
Såklart, ett bra material som är lätt att arbeta med 
Ja, eftersom vi inte använde oss av det då så kommer jag att komma tillbaka till det. 
Ja absolut och besöket i affären för provsmakning och föreläsning från butikspersonal är TOPPEN! 
Det är verkligen uppskattat av eleverna. Butiken tar också sitt ansvar och ser till att det kommer hem 
extra mycket frukt vid besöket. 
JA, det är kul med samarbeten utanför skolan 
Ja absolut ett bra arbetsområde på ht i åk 2 
Ja och jag har använt det många gånger! 
absolut, då kanske även mer av materialet 
Ja, det passar bra in i undervisningen 
Ja, det är sällan vi går ut i samhället så det är kul att lämna skolan och gå till Ica handlaren med 
barnen 
Absolut. Alltid aktuellt tema och en bra möjlighet att få göra butiksbesök. Besöket på Ica i [namnet på 
en stad] har alltid genomförts på ett proffsigt sätt och anpassat efter barnen. 
Ja, det var att bra upplägg och mycket duktiga, pedagogiska och proffsiga ICA medarbetare som 
kunde fånga eleverna på ett mycket bra sätt. 
Kanske, men då ska vi arbeta mer kring det i skolan. ICA var väldigt generösa med att ge oss frukt och 
grönt, vilket var uppskattat. Vi fick tyvärr inte ordinarie personal som genomförde själva besöket, det 
var inte så lätt för tjejen som blev "inkastad" att hålla i en lektion. Det blev mest en rundvandring, 
tipspromenad och att smaka på olika frukter och grönsaker 
Ja. Bra med ett tema där man arbetar både teoretiskt och med ett besökt där eleverna fick se och 
smaka på riktigt. Roligt med ett projekt där det finns möjlighet att samarbeta åk 2 och åk 5 
tillsammans. 
Ja absolut! Mycket trevligt och bra besök i vår ica-butik som inspirerade eleverna till att prova olika 
frukter. 
Ja, eftersom det är ett bra studiebesök 
Ja, det var roligt med butiksbesöket och bra med en arbetsbok 
Ja, jag har använt det under flera år under mina 20 år som lärare, även för 5:or 
Ja när jag får en ny åk 2 
Ja, gärna 
Ja. Det är alltid trevligt att besöka vår lokala butik med eleverna och vi arbetar med materialet 
samtidigt som vi läser om människokroppen. 
Ja, detta är grundläggande kunskap och folkhälsoarbete. 
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Ja, särskilt butiksbesöket uppskattas mycket hos eleverna. Inte alla som känner igen så många 
frukter/grönsaker. Materialet kopplat till projektet går utmärkt att koppla samman med lektioner i 
idrott eller NO (kroppen).  
JA, tycker eleverna inspireras och även jag som lärare 
ja lärorikt 
Ja. Bra koncept 
Ja, jag tycker det är ett bra material och jag blandar med arbetsmaterial från tidigare år. 
Ja absolut. Har varit med några gånger genom åren och ser det som en bra påminnelse att ta upp 
ämnet. Butiksbesöken har varit av växlande kvalitet men för det mesta uppskattade som ett avbrott i 
den vanliga undervisningen. 
Ja, för att det är ett bra material och studiebesöket höjer arbetsområdet. 
Ja, trevligt att besöka den närliggande butiken med eleverna och få dem intresserade att prova, lära 
känna frukter som de inte känner till sen innan. 
Ja! Kombinationen att arbeta teoretiskt och sedan få göra ett butiksbesök var toppen. Butiksbesöket 
var mycket trevligt och välstrukturerat. 
Förmodligen 
Ja, tillsammans med materialet 
Ja. Besöket i butiken i [namnet på en stad] var fantastiskt bra! 
Ja, god idé för att få barnen medvetna om bättre matintag 
Ja, det ger eleverna kunskaper om frukt och grönt. Besöket och provsmakning gjorde att elever efter 
projektet vågade smaka mer på salladsbordet i matsalen. 
Ja etfersom [sic] det kändes positivt att jobba med. 
Ja, eftersom det är något som bryter av den ordinarie undervisningen speciellt besöket på 
fruktavdelningen. Kanske lite bättre kunskap om projektet från ICA:s sida hade varit mer givande 
kunskapsmässigt för oss. 
Absolut. Alltid m tvåor 
Ja, viktigt att "lära" eleverna om vikten av att äta frukt och grönt.  
Ja det kan jag. Bra att få göra studiebesök och även smaka på okända frukter. 
Kommer att göra det nästa år om det finns kvar. 
Vi har en bra ICA butik med kunnig och intresserad personal som gärna tar emot oss. 
Ja det har ett bra upplägg som når fram till eleverna.  
ja. Alltid intressant med nya infallsvinklar 
Ja det kan jag. Det gav eleverna bra kunskap och lust till frukt och grönt. Materialet rätt använt av en 
förberedd pedagog förmedlade det meningsfulla och viktiga med frukt och grönt. Det blandades med 
rolig fakta och elevnära samband.  
Ja bra material i ett viktigt ämne. 
Absolut, trevligt för eleverna att få besöka platser utanför skolan, lärorikt  
Ja jag har använt materialet i många år. Det är väldigt bra för mina nyanlända elever. 
Ja, men som sagt inte som "projekt" utan använda delar av det i ordinarie undervisningen 
Ja. Det är viktigt för barnen att få kunskap. Viktigt för deras framtida hälsa. Vad vi äter påverkar hur 
vi mår . Intaget av frukt och grönt måste öka.  
Ja, jag väljer delar som jag tycker passar 
Svårt att få till ett besök på vårt ica 
Ja! Men jag måste säga att [namnet på en stad] tog emot detta med mycket större engagemang än de 
gjorde i [namnet på en stad]! Det var synd eftersom jag tycker att eleverna ska få ut lika mycket av 
detta oavsett vilken kommun man bor i!  
Absolut. Roligt och lättarbetat material. 
Ja absolut. Några elever har dåliga kunskaper om frukt och grönt. 
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Ja, för att främja hälsa 
Ja, superbra butiksbesök och intressanta diskussioner med eleverna kring frukt och grönt. Helt klart 
en av årets höjdpunkter! 
Givetvis. Mycket trevligt och uppskattat med butiksbesöket 
Ja absolut. Tycker att det passar in i skolans arbete och det är lärorokt [sic] och trevligt att få komma 
på studiebesök. 
Absolut! Vårt besök på ICA Maxi var helt fantastiskt bra och mycket givande. 
Kanske 
Ja det fungerade väl samt att det var bra samarbete med butiken. 
Ja, materialet passar åk 2 
Ja, bra och roligt sätt att lära om frukt och grönt.  
Ja, det är viktigt att försöka påverka barns intag av frukt och grönt som en motvikt till allt socker de 
får i sig. 
ja, för att det bra gratis material 
Ja, det är en viktig del i hälsa och välmående! 
Ja, det är viktigt att prata om kost och hälsa ofta. 
Ja det kommer jag nog till att göra! 
Ja, delar av det. 
ja-trevligt, lärorikt, nyttig kunskap, avbrott från skolan 
"Nej! Vi såg filmerna på skolan och när vi kom till  butiken hade de inget  annat att berätta än hur 
många frukter och grönsaker de hade. Det var jag som fick fråga frågor för att de skulle berätta något 
mer. De hade tänkt visa filmerna och när vi redan sett dem hade de inget mer.  
Ja! Besöker var väldigt uppskattat av barnen så det gör jag gärna om. 
javisst 
Ja, och kommer då vara ännu mer förberedd. 
Ja. Eleverna får lära sig en hel del och de uppskattade verkligen besöket i butiken där de fick 
provsmaka frukt och grönt de aldrig tidigare smakat på 
ja, viktigt att sprida kunskap om hälsa och inte minst om mijö [sic] 
Ja absolut 
Ja verkligen, ett mycket bra material , som uppskattades av både barn, föräldrar och pedagoger,.  
Ja, det var trevligt avbrott att besöka affären och vi träffade en mycket duktig informatör. 
Ja, positivt o lärorikt. Fint mottagande i Ica-butiken ( Kvantum [namnet på en stad]) 
Det kan jag absolut göra. Det svåraste är att få tid till besöket. 
ja mycket bra eftersom det gåar [sic] hand i hand med kunskapskrav 
Ja, det är ett bra komplement och ett välkommet avbrott. 
ja men svårt att hinna med 
Ja. Det är alltid roligt att variera undervisningen. 
Ja, absolut. Det är en bra blandning av praktiska och teoretiskt lärande. De får använda många olika 
förmågor för att på bästa sätt lära sig för var och en.  
Ja, men det är viktigt att besöket i butiken blir mer inspirerande. Vi fick bara smaka på vanliga frukter 
och grönsaker, som barnen redan känner till. 
Ja när det är dags för en ny 2:a 
Ja, spännande område att arbeta med 
Ja det kan jag och det är för att det finns material som kan hämtas så man slipper leta och söka på 
olika sidor för att få ihop ett bra material. 
Ja, eleverna och jag tyckte det var roligt och intressant. Det är alltid bra att få input från andra 
ställen än skolan också, barnen lyssnar bra när det är något nytt också. 
Ja, valda delar, framför allt studiebesöket. 
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Absolut. Det var ett trevligt projekt som engagerade eleverna. 
Ja! Ett enkelt och tilltalande material. Roligt med butiksbesök och få smaka olika frukt och grönt.  
Ja. Allt som kan hjälpa eleverna till en bättre hälsa är bra. 
Ja, är en kul aktivitet. Bra att prata om detta med eleverna. 
Bra mottagande på Ica och bra filmer. Tacksamt ämne för eleverna. 
Ja, men ska läsa på mig mer inför projektet då syftet inte var glasklart. 
Ja, bra komplement till arbetet med kroppen. Kul att kunna besöka en butik och se hur det är bakom 
kulisserna. I SYV arbetet är det bra att se vilka yrken som finns att jobba med i en matbutik.  
Ja, jag har tyvärr väldigt lite undervisningstid med eleverna i idrott och kör därför mest praktiskt. 
Därav jobbade jag inte så mycket med materialet. Det var dock ett roligt och varierande avbrott. 
Eleverna blev också nyfikna på affärsyrkena då vi vistades på lagret. Jag hoppas dock att detta inte 
sker i reklamsyfte. Det är ju däremot bra att barnen fick provsmaka lite alternativa frukter och 
grönsaker och få lite kunskaper om dem. 
Ja. Tycker att det bra och kul att ta in saker i skolan utifrån som i detta fallet ICA. 
Ja, mycket givande att få eleverna att äta mer frukt och grönt. Prova på nya frukter/grönsaker. 
Ja om det går koppla till hälsa på stor sikt. Vad varje enskild grönsak heter spelar mindre roll men 
ändå en kul del i det hela. Vi använde material och besök som en liten del i ett större hälsoprojekt vi 
arbetade med då. 
´Ja, det är ett genomtänkt material, butiksbesöket är toppen. 
Ja. Det passar väl in med temaarbeten som man kan göra i skolan. 
Absolut, besöket på Ica var riktigt trevligt  
absolut. ett spektra av grönsakernas födelse och död. 
Absolut! Det som gav mest var butiksbesöket där eleverna fick info om frukterna och smaka på dem. 
Absolut, mycket användbart, enkelt och konkret till eleverna. 
Ja, en bra uppgift som innehåller både en fältstudie samt studier i klassrummet 
Ja, vill gärna att alla elever ska få tillgång till frukt under dagen gärna så det blir lika för alla och 
inte bara de som har föräldrar som kommer ihåg (har råd ) att handla . 
Ja. Det gav något mer än att bara arbeta i klassrummet. Positivt med kontakter utanför skolan. 
Ja det gör jag gärna. 
Ja, har nu använt det två ggr i två olika årskurs 2:or och har bara sett vinster med det. 
Ja om butiken har sitt utlovade frukttema. 
Ja valda delar. Materialet gör att man som lärare kopplar vidare och spinner vidare på nya idéer. Det 
blir en form av input. 
Ja, trevligt och genomtänkt material. 
Ja om jag skulle fortsätta som klasslärare 
Ja absolut det var mycket lärorikt. 
Jag vill gärna besöka er varje år, det är det bästa för mina elever. 
Ja om jag har tid och möjlighet att även få in butiksbesöket 
Ja, då det är ett genomarbetat material och eleverna är positiva.  
Ja jag gör det varje år med år 2-elever 
Gärna 
gärna 
Ja, jag använder det varje år med år 2 och år 5 
Absolut! Skulle gärna planera för ett längre arbete nästa gång och då använda arbetsboken också. 
Ja, gärna. Det är ett roligt praktiskt inslag som gör eleverna medvetna. Kul att de får frukt och 
grönsaker med sig hem. 
Ja verkligen! Det är roligt och lärorikt. 
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Ja, det är en viktig del av undervisningen. Elever behöver alltid påminnas om varför och vad de 
behöver äta för att må bra och orka vara alerta i skolan. 
självklart 
Ja, det är ett etablerat och genomtänkt material. Mycket bra med ett butiksbesök där man får smaka 
på frukt och grönt.  
Ja. Bra material.  Man kan välja delar av det. Fina planscher  
Ja. Ett bra och överskådligt material som man kan plocka relevanta delar av och använda 
undervisningen.  
Ja, det finns några bitar som jag gärna använder och kompletterar till andra material. Affischen som 
man fick använder vi i klassrummet och är uppskattad.  
"Ja,om studiebesöket är kvar som en del av projektet eftersom det är kul både för eleverna och mig att 
befästa kunskaper med ett studiebesök. 
Ja, studiebesök är guld värda. 
Det kan jag. 
Ja, det är lätt för eleverna att förstå uppgifterna och lätt att arbeta med. 
ja. ett bra material för att öka elevers förståelse för att äta en varierad kost. 
Absolut, intressant för eleverna att inte bara arbeta med det i skolan utan även komma till butiken. 
Ja, bra att använda ett färdigt material 
Jag vill gärna göra fler studiebesök  
Absolut, gärna. 
Ja, det är 3:e gången jag använt materialet. Finns flera bra uppgifter. 
Ja! Materialet var väl anpassat till eleverna.  
Absolut! Det var så trevligt att smaka många olika frukter. Personalen var mycket duktiga. Jag har 
varit med två gånger. Tack! 
Ja, mycket trevligt med Ica-besök och en bra ingång till arbetet med vårt smaksinne och hur viktigt det 
är med frukt och grönt. Går att utveckla hur mycket som helst.  
Nya elever som behöver få samma chans till kunskap som tidigare elever.  
Ja om det passar i de teman jag planerat under året. 
Ja! Lätt använd, lätt tillgänglig, bra för elevers hälsa.  
Absolut, jag är nöjd! 
Ja det kan jag. Jag hade inte huvudansvaret vid detta tillfälle men jag var med på besöket och tyckte 
det var mycket bra. Ansvarig lärare hade sedan som slutuppgift att de fick göra en egen tallrik enligt 
tallriksmodellen. De flesta plockade på ordentligt med grönsaker men var noga med att få med de 
resterande delarna också.  
Absolut, lärorikt och nyttigt! 
absolut kommer att ta upp det mera ingående i åk 3 
Ja absolut. Trevligt material och inte minst ett mycket trevligt och bra upplagt studiebesök. 
självklart, kul material att använda 
Självklart. Kopplingen studiebesök och arbete i skolan är alltid bra 
Absolut. Det finns information som är bra för lärare och elever. 
Helt klart 
ja absolut. trevligt med besöket på ica! 
Absolut. Det ingår i läroplanen att ge eleverna kunskap om detta samt att ha en viss allmänbildning 
om samhället och affärer i närområdet, så det är bara positivt. 
Ja det är viktigt och bra och ingår i kropp och hälsa i biologi i läroplanen. 
Tycker att det är bra att man får smaka ovanliga frukter och grönsaker och det gör att eleverna ber 
sina föräldrar att köpa dem. 
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Ja det tänker jag att jag skulle vilja göra igen när tillfälle ges, men hoppas då att jag har mer tid 
tillgängligt i min arbetsbeskrivning så att jag kan planera och strukturera upp det bättre nästa gång. 
Då tänker jag att arbetet kommer att bli än mer lyckat.  
Ja. Roligt med lite annat material och ett annat arbetsområde än vad det vanliga skolböcker gör. De 
som man alltid använder. Kul att komma iväg på "en utflykt" med klassen och få göra ett studiebesök. 


