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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka årskurs nio elevers matvanor, och betyg i 

ämnet i idrott och hälsa utifrån genus. Studien genomfördes på två stycken skolor den ena i ett 

område med lågt socioekonomiskt index och den andra i ett område med högt 

socioekonomiskt index. Examensarbetet genomfördes med hjälp av information sammanställt 

från 77 stycken enkäter, betyg och relevant litteratur. Resultat av undersökning visar att det 

finns viss korrelation mellan elever som lever i områden med högt socioekonomiskt index har 

högre betyg i ämnet idrott och hälsa och god kosthållning i jämförelse med elever som bor i 

områden med lågt socioekonomiskt index som har lägre betyg och sämre kosthållning, dock 

går sambandet inte att säkert fastslå. Resultaten av studien visar att eleverna på skolan med 

lågt socioekonomiskt index äter mer onyttig mat och betydligt mindre frukost i jämförelse 

med eleverna på skolan med högt socioekonomiskt index. Resultaten visar också att 

flickornas och pojkarnas kostvanor skiljer sig på båda skolorna. 

Nyckelord: Kost, betyg, idrott och hälsa, socioekonomisk klass, 
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1. Inledning 
Anledningen till mitt val av uppsats område inom examensarbetet grundar sig i vad Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) förklarar som en samhällsuppkommen fråga. Denna 

har växt fram i olika samhällsdebatter men framförallt under min tid som verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) student i ämnet Hem- och konsumentkunskap samt i ämnet idrott och hälsa. 

Genom åren har jag gjort VFU på skolor som ligger i områden med högt respektive lågt 

socioekonomiskt index. Det är under dessa VFU tillfällen som jag sett samband mellan kost 

och prestation. Elever som har dålig kosthållning har sämre koncentrationsförmåga samt 

presterar sämre i jämförelse med elever som har god kosthållning. Vidare har jag sett att de 

elever som går på skolor som ligger i områden med högt ekonomiskt index har högre betyg i 

ämnet idrott och hälsa och bättre kosthållning i form av att de oftare äter frukost och lunch i 

jämförelse med elever som går på skolor som ligger i områden med lågt socioekonomiskt 

index. Jag har genom observationer under VFU perioder lagt märke till att elever som går på 

skolor i områden med lågt socioekonomiskt index äter mer osund kost i form av exempelvis 

snabbmat, godis och läsk.  

Forskningsresultat visar att barn och ungas kostvanor är bristfälliga och inte ger den energi 

som är viktig för att prestera under skollektioner (Nordlund & Jakobson 1999; Statens 

folkhälsoinstitut, 2006). 

Mycket av den dagliga motionen som var vanlig för ett par decennier sedan är inte aktuell 

längre, många barn och unga idag tillägnar mycket tid framför tv och dator. Kombinationen 

med dåliga kostvanor kan leda till övervikt och fetma, vilket kan skapa vanor som är svåra att 

ändra. Som framtida undervisande lärare i ämnet idrott och hälsa där kostundervisning ingår 

så är det viktigt att eleverna får en relevant undervisning som leder till goda kostvanor. I 

ämnet idrott och hälsa ges kunskap om fysisk aktivitet och kost tidigt i undervisningen. 

Ämnesområdet är viktigt därför att en del elever inte får någon kunskap om det hemifrån. Det 

finns elever som inte äter middag hemma och vissa praktiserar inte någon form av fysisk 

aktivitet på fritiden. För lärare som undervisar i idrott och hälsa är det av stor vikt att känna 

till och belysa hur elevers kostvanor ser ut vad gäller båda könen. Att lärare känner till den 

aktuella samhällsbilden kan skapa en mer relevant undervisning för eleverna, samt motivera 

eleverna till att ändra sina kostvanor samt aktivera sig i fysiska aktiviteter. Det är framförallt 

viktigt att elever har tillräckligt med energi i kroppen vid ämnet idrott och hälsa eftersom 

under fysisk aktivitet ökar energiförbrukningen. Har vi fler elever som medverkar och 

presterar goda resultat under lektionerna i idrott och hälsa har det positivt hälsosamma 

effekter på eleverna, vilket kan leda till piggare elever som presterar goda resultat i andra 

ämnen. 

 Det är inte ett nytt samhällsproblem att elever som går på skolor i socioekonomiskt svaga 

områden har sämre kostvanor och ett lägre medelbetyg än elever som går på skolor i 

socioekonomiskt starka områden. Den här undersökningen kommer att föröka att ge en tydlig 

bild på elevers kostvanor och betyg i ämnet idrott och hälsa, samt se på resultaten utifrån kön. 

Frågor man kan ställa sig är om det skett någon förändring från tidigare studiers resultat? Hur 

ser denna förändring ut i sådana fall? Resultaten från denna undersökning kan bidra med 
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aktuell kunskap som förhoppningsvis kan leda till ett mer medvetet samhälle där förändringar 

kan ske som stärker de resurssvaga socioekonomiska områden med relevanta åtgärder. Har vi 

fler elever med tillräcklig energi i kroppen under lektionerna i ämnet idrott och hälsa så kan 

det leda till högre betyg i detta ämne. Att skapa lika förutsättningar för alla Sveriges 

skolelever leder till ett mer jämställt samhälle och en skola som kan leva upp till en 

demokratisk värdegrund, det är hållbar utveckling. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Undersökningens syfte är att ge en bild av elevers matkulturer på två skolor i Stockolms län. 

Finns det sanning i vad som har observerat vad gäller elevers olika matvanor på skolor som 

ligger i olika socioekonomiska områden?  Min hypotes är att god kosthållning leder till ett i 

genomsnitt högre betyg i ämnet idrott och hälsa i jämförelse med dålig kosthållning samt att 

elever som lever i områden med högt socioekonomiskt index i genomsnitt har bättre 

kosthållning och högre medelbetyg i ämnet idrott och hälsa. Enkätundersökning är metoden 

som används för att uppfylla syftet med undersökningen. Följande frågeställningar kommer 

att undersökas: 

 

 

 Vad äter eleverna till frukost, lunch, mellanmål och middag? 

 Vilken typ av kost är mest förekommande på de olika skolorna och skiljer dessa mellan 

könen? 

 Vad är medelbetyget för skolorna i ämnet idrott och hälsa? 

 Finns det samband mellan kostvanor och betyg i ämnet idrott och hälsa och hur skiljer de 

mellan de olika skolorna? 
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3. Bakgrund 
Skolverket (2009) beskriver att inom nationell och internationell forskning är det ett flertal 

faktorer som visat sig påverka en elevs resultat i skolan. En av dessa faktorer som påverkar en 

elevs resultat kan vara socioekonomisk status. Inom det svenska skolsystemet talar skolverket 

om att det skett en segregering, med det menas att enskilda svenska skolor har blivit mer 

homogena, alltså att elever med liknande bakgrund går på samma skola. Skolverket (2009) 

beskriver, att utifrån social bakgrund har det skett förändring vad gäller skolresultat mellan 

olika skolor. Skolverket (2009) visar att skillnaden mellan skolor har ökat istället för minskat. 

Man menar att idag spelar föräldrarnas utbildningsnivå en större roll än tidigare. ”Resultat 

från såväl svensk som internationell forskning visar att betydelsen av socioekonomisk 

bakgrund är betydligt starkare på skolnivå än på individnivå” (Skolverket, 2009, s.32). 

Skolverket (2009) uttrycker att elevens sociala bakgrund har störst påverkan till att 

sammansättningen av elever är homogen.  

I skolan är det viktigt att eleverna lär sig vikten av en hälsosam livsstil vilket ges i flera 

ämnen exempelvis idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap. Fysisk aktivitet och 

sund kost är viktiga element för god hälsa vilket är viktigt då elever ska prestera goda resultat 

i skolan. I Lpo94 står följande om vad elever ska uppnå i grundskolan:  

 ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 

kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan och miljön” (Lpo94, s.10). 

3.1  Kost 
Abrahamson, Andersson, Becker, Nilsson (2006) förklarar de Svenska 

näringsrekommendationer (SNR) som säger att kosten bör bestå av frukost (20-25 

energiprocent (E%), lunch (25-35E%) och middag (25-35 E%) dvs. tre huvudmål samt två till 

tre stycken mellanmål (5-30E%). Det är viktigt att måltiderna fördelas jämt över dagen och att 

maten äts under lugn och ro. Vad gäller intaget av de olika näringsämnena är det följande 

mängder som är aktuella enligt Abrahamsson, m.fl. (2006) ; Fett 25-35 energiprocent, 

kolhydrater 50-60 energiprocent, protein 10-20 energiprocent. Enligt Abrahamsson, m.fl. 

(2006) ska energiintaget komma från följande livsmedelsgrupper dagligen: matfett, kött, fisk 

ägg, potatis och rotfrukter, spannmålsprodukter och bröd, bär och frukt, mjölk och 

ostprodukter, grönsaker. 
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3.2 Fysisk aktivitet och energiomsättning 
”Fysisk aktivitet innebär generellt att energiomsättningen ökar med 2-4 MJ(430-860 kcal) för 

varje timmes träning” (Abrahamsson m.fl., 2006, s.396).  Flera olika faktorer påverkar dock 

en persons energiförbrukning. Enligt Abrahamsson m.fl.(2006) är de faktorer som man brukar 

väga in i en persons totala energiförbrukning följande: personens konditionsnivå, personens 

kroppssammansättning, personens fysiska aktivitet, samt personens kroppsstorlek.  

3.3 Tidigare forskning 
I en artikel publicerad av Princeton University debatterar Case & Paxson (2006) om barns 

hälsa. De lyfter fram viktiga frågor rörande barns hälsa och relaterar till olika studiers resultat 

i sin artikel. Författarna lyfter fram att barn som växer upp i områden med lågt 

socioekonomsikt index har mycket större risk till dålig hälsa vilket kan leda till att de också 

kommer att bo i sådana områden när de blir vuxna. Studien lyfter också fram att för barn som 

växer upp i höginkomstområden är det större sannolikhet att de under uppväxten har god 

hälsa. När barn som växer upp med föräldrar som är låginkomsttagare når vuxen ålder är det 

troligare att de gör det med hälsoproblem, än barn som växer upp i välbärgade familjer. 

Författarna skriver att på grund av sjukdom kan barn med dålig hälsa missa flera skoldagar 

vilket innebär utebliven undervisning. Eftersom att de då får mindre skolutbildning kan det 

leda till en lägre inkomst senare i livet. Författarna menar på att järnbrist och anemi kan 

utgöra risker som kan leda till att barn får nedsatt skolprestation. Författarna förklarar att det 

finns studier som visar höga skolresultat och god skolnärvaro hos elever som går på skolor 

som serverar gratis frukost. 

För att koppla kostvanor till socioekonomisk klass så används Jansson (2004) undersökning; 

Du blir var du äter,( 2004), som är ytterst relevant. Den utvidgar studien och ger en bredare 

bild av verkligheten vad gäller barn och ungdomars kostvanor. Jansson (2004) undersökning 

gjordes i uppdrag av regeringen för att undersöka livsvillkor och levnadsförhållandena hos 

barn och ungdomar i olika socioekonomiska områden och hur de olika områdenas omgivning 

kan påverka matvanor. Syftet med undersökningen var att få fram en del av den grund för 

nationell handlingsplan för att gynna fysisk aktivitet och goda kostvanor vilken var utfärdad 

av regeringen via livsmedelsverket och statens folkhälsoinstitut. Tidigare undersökningar har 

visat att matvanor är generellt sämre i områden med lågt socioekonomiskt index, där invånare 

generellt har lägre utbildning och inkomst. I dessa områden med lågt socioekonomiskt index 

är det också vanligare med fetma och kostrelaterade sjukdomar. Författaren har utgått från 

sociologin där han genom olika teoretiska utgångspunkter utfört undersökningen. Författaren 

har utgått ifrån att de materiella levnadsförhållandena genererar en produkt som i detta fall är 

människan. Alltså formar omgivningen människan och lägger grund för sociala handlingar 

och relationer. Det är här kosten kan spela en stor roll i påverkan på hur människor väljer att 

äta. Jansson (2004) beskriver att barns osunda kostvanor inte bara kan grunda sig i att de 

saknar kunskap eller att det är för lite kostinformation. Jansson (2004) menar istället att det 

beror på många olika faktorer.  Strukturen av samhället är en faktor som påverkar ett barns 

kostvanor. Författaren har fokuserat undersökningen inom samhällets struktur. Han har 
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framförallt undersökt vad det är i omgivningen som påverkar barns syn på kost och fysisk 

aktivitet. Jansson (2004) beskriver i sin rapport att det i samhället blir allt mer vanligt att barn 

och ungdomar äter mer såkallad snabbmat exempelvis: pizza, kebab, hamburgare och läsk. 

Det är snabbmatställen som serverar sådan mat och dessa är ofta lokaliserade där många 

personer är i rörelse. Det har påverkan på de barn och ungdomar som rör sig i dessa områden. 

I förorter där många av dessa snabbmatställen är placerade bor också många familjer där 

föräldrarna är låginkomstintagare och utan akademisk utbildning. Janssons (2004) teori är att 

barn som levde i områden med högt socioekonomiskt index hade ett väl utvecklat smaksinne, 

och det kan visas genom barnen väljer att äta mer nyttig mat samt att de har en mer mogen 

förmåga att verbalt förklara smaker. De barnen kan också reflektera över fysisk aktivitet och 

kostval i större utsträckning i jämförelse med barn som lever i områden med lågt 

socioekonomiskt index. Jansson (2004) skriver:  

”För barn från områden med lågt inkomstindex förefaller kunskap och handlande hur 

som helst inte att harmoniera vilket, i sin tur, skulle kunna antas bero på den 

socioekonomiska omgivning i vilken de skapar ett förhållningssätt till mat och fysisk 

aktivitet”(Jansson, 2004, s.48). 

För att relatera till en tidigare undersökning som tar upp sambanden mellan framförallt lön 

och matvanor används Rasmussen, Eriksson, Bokedal, Shäfer Elinder, (2004). Denna 

undersökning är gjord i sydvästra delen av Stockholms stad. Compass har utfört en studie på 

elever i de kommunala skolorna i årskurs 8-9. Syftet med studien var att undersöka 

relationerna mellan elevers fysiska aktivitet och elevernas kroppsstorlek, matvanor, etnicitet 

och socioekonomiska förhållanden. Vidare granskades elevers matvanor och fysiska aktivitet 

relaterat till bland annat, föreningslivet, familjeförhållanden, infrastruktur, skolan och 

geografiskt område. Studien genomfördes i olika stadsdelar och kommuner. Måltidsordningen 

i denna studie visade att elever med lågutbildade mammor åt betydligt mer sällan frukost i 

jämförelse med mammor som hade medel och hög utbildning. Samma resultat visar sig vid 

middag, dock var det ingen skillnad vad gäller skollunchen. Vid lunchmålet är det ungefär 

samma antal som äter lunch oavsett socioekonomiskt index . Vad gäller middagsvanor var det 

ungefär samma resultat som vid mätning av frukostvanor mellan de socioekonomiska 

grupperna. Elever med lågutbildade mammor åt oftare lunch utanför skolan, exempelvis 

hemma eller hos kompis i jämförelse med elever med högutbildade mammor. Elever med 

svensk bakgrund äter lunch i skolmatsalen i större utsträckning än elever med invandrar eller 

utländsk bakgrund. De elever som oftast åt frukost var också de som oftast åt nyttiga 

mellanmål. När man undersökte elevernas middagsvanor fann man att 21.1 % av barn till 

högutbildade mammor åt måltider på regelbundna tider och 42,7 % av barn till lågutbildade 

mammor åt på oregelbundna tider. Av barn som hade mammor med medelhög 

utbildningsnivå åt 31.7 % på regelbundna tider. När man mätte indelning efter boendeyta fann 

man att de som både bodde rymligt hade mer regelbundna matvanor.  

Man undersökte också konsumtion av olika livsmedel och fann att konsumtion av grönsaker 

och frukt sker i större utsträckning av elever vars mammor har hög utbildningsnivå. Man fann 

också i undersökningen att elever vars mammor har låg utbildning också har högre 

konsumtion av läsk, godis/choklad. Elever med högutbildade föräldrar åt 4,8 % godis varje 
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dag medan elever med lågutbildad mamma var det 11,8% och elever med mammor med 

medelhög utbildning 6,3 %. På undersökningen av daglig läskkonsumtion var siffran 5,8 % 

för elever vars mammor hade hög utbildning, 17,1% för elever med mammor som har låg 

utbildningsnivå och de med mammor med medelhög nivå på utbildning 9,6 %. För att se till 

etnicitet så var det 12.1% av eleverna med invandrarbakgrund som åt godis/choklad varje dag, 

10,6 % med utländsk bakgrund och 4,6 % av eleverna med svensk bakgrund. Vidare 

undersöktes elevernas kostmönster, vilken delades in i tre olika kategorier. Dessa kategorier 

benämndes som ”Onyttig mat innefattar: godis/choklad, chips, kakor/bullar, vanlig läsk, 

hamburgare/kebab/pizza och pommes frites” (Rasmussen m.fl., 2004, s.63-64). ”Nyttig mat 

innefattar frukt, grönsaker, ost, vissa mjölkprodukter, mörkt och hårt bröd)” (Rasmussen 

m.fl., 2004, s.63). ”Traditionell mat: inkluderar lätt- och mellanmjölk, pasta/ris, kokt potatis 

samt fisk, kött eller korv till varmrätt” (Rasmussen m.fl., 2004, s.64). I studien tittade man på 

bland annat frekvensen av intag ifrån varje grupp och delade in intaget i tre olika grupper; 

lågt, medelhögt och högt intag. Resultaten vad gäller etnicitet och utbildningsnivå visade att 

elever med lågutbildade mammor i mycket högre utsträckning åt ”onyttig mat”. Elever till 

högutbildade mammor hade ett lågt intag av ”onyttig mat” och störst andel av den gruppen åt 

”nyttig mat” i jämförelse med de andra grupperna. Intaget av ”traditionell mat” är ungefär 

likadant för båda grupperna. När man undersökt etnicitet och ”onyttig mat” så visade det sig 

att bland annat invandrar killar var de som mest konsumerade ”onyttig mat” av alla grupper. 

Vidare visade resultaten att tjejer med utländsk och invandrarbakgrund konsumerade mer 

onyttig mat än övriga grupper i undersökningen. 

Berggren & Patriksson (1998) visar i sin undersökning att det finns skillnader i frukostvanor 

och socioekonomisk status, framförallt vad gäller frukostvanor. Berggren & Patriksson (1998)  

resultat visade att ungdomar som hade föräldrar som var arbetslösa eller studerande åt ingen 

frukost eller en liten frukost. Deras middags och lunchvanor var också mer oregelbundna i 

jämförelse med de ungdomar som hade högre socioekonomiskt status.  

I en undersökning gjord av Statens folkhälsoinstitut (2006) om barns matvanor, visade 

resultaten att barns matvanor har försämrats under de senaste åren. Vidare visade resultaten 

att desto äldre barnet blev ju mindre frukt och grönsaker åt de samt att godis och läskintag 

ökade. Dessutom visade det sig att flickor i åldern 13-15 år frukostvanor förändrats då de åt 

mindre och/eller ingen frukost i jämförelse med yngre flickor. Vid 15 års ålder åt 7 av 10 

tillfrågade tjejer och nästan 8 av 10 pojkar frukost 4-5 dagar i veckan. 

Nordlund & Jakobson (1999) genomförde en undersökning om dryckes- och kostvanor på 24 

olika slumpmässig utvalda gymnasieskolor på olika ställen i Sverige. Antalet gymnasieelever 

som medverkade i enkätunderökningen var 1400 stycken, där 46 % var pojkar och 54 % 

flickor. Sammanfattningsvis visar resultaten att många flickor tyckte att deras vikt var för stor 

(47 %). Cirka 33 % av eleverna svarade att de var inaktiva på fritiden, flickorna tillhörde de 

som svarade att de oftare än pojkarna var inaktiva. Gemensamt för de eleverna som svarade 

att de anser sig pigga var att de hade bättre frukost och lunch vanor i jämförelse med de elever 

som svarade att de var hängiga och trötta i skolan. De hängiga och trötta eleverna åt mer 

sötsaker och mindre frukost och lunch. Av den gruppen var flickorna de eleverna som intog 

minst energi via maten, samt uppgav att konditionen är sämre än pigga elever och deras vikt 
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för hög. De som uppgav att de var hängiga och trötta på morgonen åt oregelbundet frukost 

och de bestod av en grupp på nästan 25 % av eleverna. Det var vanligt att huvudvärk brukade 

förekomma ungefär 1 dag i veckan bland de hängiga och trötta eleverna det var framförallt 

var bland flickorna. Eleverna som var hängiga och trötta svarade att prov och skolarbeten var 

svårare än för eleverna med goda kostvanor som också ansåg sig pigga under skoltid. De 

elever med goda kostvanor uppgav också att de gillade ämnet idrott och hälsa samt att deras 

kondition var bättre än de elever som uppgav att de var hängiga och trötta under skoldagarna. 

Generellt var också provresultaten i skolans ämnen sämre hos elever som var hängiga och 

trötta i skolan. Vad gäller social bakgrund så visade resultaten att elever från arbetarfamiljer 

mer sällan åt frukost än elever från övriga familjer.        
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4. Teorier om socioekonomisk klass   

4.1  Pierre Bourdieu 

Nyckelord som socioekonomisk klass genomsyrar min undersökning och jag använder därför 

samhällsteoretikern Bourdieu för att förklara hur det begreppet skapas och reproduceras. Jag 

kommer inte att förklara alla Bourdieus teorier utan istället använda det begreppet som jag 

anser mest relevant för denna studie. Det begreppet som jag anser vara mest relevant för 

studien är begreppet ”smak” vilket kommer att användas som verktyg i min analys. 

 Begreppet socioekonomisk klass är enligt samhällsteoretikern Bourdieu att varje människa 

föds in i en klass vilken formas genom de olika normer som är dominerande för klassen. 

Bourdieu menar att ”det kapitalistiska samhället till sin struktur i grunden är ett klassamhälle 

och att det även reproducerar sig som ett sådant” (Månson 1998, s.297). Han beskriver att i 

klassamhället är det kapitalet som ligger till grund till de sociala relationerna och att om inte 

produktionsförhållandena förändras så kommer klassamhället att förbli oförändrat. Bourdieu 

förklarar att i klassamhället är det svårt att genom enbart utbildning ändra sin ursprungliga 

sociala erfarenhet för att nå högre position. Det räcker alltså inte att enbart skaffa sig en 

utbildning eller att tjäna mycket pengar för att nå en högre position i samhällsklassen. Vill en 

person nå högre klass ska den lära sig och praktisera de sociala mönstren som tillämpas i det 

högre klassamhället. Exempel på sociala mönster är kunskapsformer, beteenden och språk. 

Bourdieu beskriver att skolan inte är likvärdig för alla elever då den gynnar de som är från 

familjer med högre position i samhället. Den sociala bakgrunden är essentiell. Det är i skolan 

som normer och värden från samhällets system förs över till elever där personens sociala 

bakgrund spelar in då samhällets system gynnar de elever som fötts i familjer med högre 

klass. Genom att då behandla alla lika i skolan främjas de elever som är födda i en högre klass 

vilket innebär att personen redan är född med kunskap. Med Bourdieus studier visar han på ett 

utbildningssystem som främjar elever från den högre klassen och som gynnas av belöning i 

form av höga betyg och sociala uppåtklättrande kultur. Detta leder till en sorts kultur som 

lever kvar och reproduceras i samhället. Dock är det annorlunda för dem inom arbetarklassen 

som inte ser detta som lika essentiellt.  

Berg (2002)  beskriver Bourdieus tankar att en person kan skilja sig ifrån andra genom att 

tillhöra en grupp. Detta genom personens stil och smak. Det är den dominerande klassens 

beteende och stil som är högts värderat. Det är den dominanta klassen som sätter kriterier vad 

gäller hur man ska uppträda och agera och vad som uppfattas som högt respektive lågt 

värderat vad gäller smak och beteende.  ”The middle classes strive to attain these skills but 

lack the qualification, while the lower classes are satisfied with what the conditions governing 

their lives allow and make a virtue of necessity in contrast to unnecessary luxury” (Berg, 

2002, s.23). Det är de omständigheter som präglat en persons barndom och ungdom som har 

högst påverkan på personens beteende och smak, inte de aktuella omständigheterna.  



14 

 

4.2 Genus och kroppsideal 

Hirdman (1988) beskriver genus som ett föränderligt socialt och kulturellt kön. De 

föreställningar och tankar som personer har om könen är också genus. Inom genus finns ett 

genussystem där ekonomiska, politiska och sociala begrepp förklarar den ordningsstruktur 

som existerar i samhället.  Hirdman (1988) delar in genussystemet i två stycken olika 

såkallade logiker. Den ena logiken kallar hon isärhållandets logik, vilken säger att kvinnligt 

och manligt inte ska blandas. Den andra logiken har författaren döpt hierarkins logik. Inom 

den logiken förklarar författaren att det sker ett maktspel där mannen är normen. 

Fagrell & Nilsson (1998) förklarar hur man och kvinna förhåller sig till varandra, samt deras 

olika föreställningar om det som kallas genus. Vidare talar författarna om att genus kan ses 

utifrån kulturella och sociala perspektiv. ”Denna övergripande term betecknad således 

kulturellt och socialt utvecklade tankar och idéer om hur vi skall förhålla oss till och praktiskt 

hantera de fysiologiska, anatomiska och biologiska skillnader mellan könen”( Fagrell & 

Nilsson, 1998, s.81 ). Genus bestämmer vad som anses som normalt och onormalt. Hur pojkar 

och flickor ska se ut kroppsligt och vad som anses som ett normalt beteende beroende på 

könstillhörighet.  

Wesslén (2000) skriver att viss mat i Sveriges samhälle är förknippat med ett visst kön. 

Exempelvis är livsmedel som tårtor, fettsnålt margarin och grönsaker ofta symboliserat som 

mat för det kvinnliga könet medan fet mat framförallt korv och kött är förknippat med det 

manliga könet. I dagens Sverige är det vanligt att tonårsflickor går på dieter och bantar, med 

syfte att få en sorts kroppsform då man inte är nöjd med sin kroppsform. Kroppsideal är ett 

fenomen som har funnits länge, den påverkar framförallt unga i dagens Sverige och har blivit 

av samhället accepterat genom framförallt all sorts media.   

Abrahamsson m.fl., (2006) beskriver att socialiseringen av kvinnor och mäns kostvanor sker 

vid en tidig ålder. Här kan det skilja genom att kvinnor vill visa social omsorg genom 

exempelvis tillagning av mat. Att män och kvinnor gör olika kostval har visat sig i ett flertal 

kostundersökningar. I svenska skolor har detta visat sig genom att exempelvis flickor äter 

mindre kött och mer grönsaker än pojkar. Det är fortfarande i dagens Sverige mestadels 

kvinnor som står för matlagningen i hemmet.  

Wardle  m.fl., (2004) studie ville undersöka män och kvinnors hälsobeteenden för att se vilka 

skillnader det finns mellan könens val av mat. Undersökningen gjordes i 23 stycken olika 

länder på unga män och kvinnor.  Man hade framförallt två stycken olika saker som studien 

ville undersöka, det ena var kvinnor och bantning och det andra var deras kunskap om 

hälsosam mat och vikten av hälsosam kost.  Resultaten av undersökningen visade på att fler 

män än kvinnor intar mat rik på fett, äter mindre frukt, och mat rik på fibrer samt lite högre 

saltintag. Dessa resultat visade sig i nästan alla länder. Resultaten visade också att det är 

betydligt mindre sannolikhet att män bantar och de visade betydligt mindre intresse för vikten 

av nyttig mat. Studien visade på att det var kvinnans kunskap om hälsosam mat och deras 

viktkontroll som grundlades som orsaker till skillnader i matvanor mellan könen.  

http://springerlink.metapress.com.ezproxy.its.uu.se/content/?Author=Jane+Wardle
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5. Metod 

5.1 Design och datainsamling 
Denna studie är en beskrivande studie, den vill inte försöka att förklara orsaker till de resultat 

som redovisas senare i studien, istället vill studien ge svar på dess syfte och frågeställningar. 

Insamling av data har skett genom enkäter. Studiens syfte är att ta reda på om det finns 

relationer mellan betyg, kostvanor, socioekonomisk klass och kön hos årskurs nio elever. 

Begränsning i undersökningen är exempelvis att den genomförs i grundskolans årskurs nio 

samt att betygen som gavs vårterminen 2010 i ämnet idrott och hälsa med stor sannolikhet har 

förändrats. 

Viktigt att poängtera är att resultaten som redovisas senare i studien inte är karakteristiska för 

alla elever i Sverige utan bara de elever som medverkat i enkäten vad gäller skoltillhörighet, 

kost och betyg. Det går inte att dra några slutsatser om tillhörighet vad gäller elevernas klass 

på individnivå.  

Anledningen till att studien är begränsad till enbart ämnet idrott och hälsa är framförallt därför 

att det är det enda ämnet där fysisk aktivitet sker kontinuerligt och det innebär att man 

förbrukar mycket energi och är då i behov av energi i form av näringsämnen.  Anledningen 

till att studien enbart undersöker årskurs nio elever är därför att det är den tid då eleverna är 

som mest självständiga under grundskolan. Det är elever från tre stycken klasser som har 

medverkat i enkätundersökningen, en klass ifrån skolan med lågt socioekonomiskt index och 

två klasser på skolan med högt socioekonomiskt index. På skolan med lågt socioekonomisk 

index medverkade 17 stycken flickor och 19 stycken pojkar. På skolan med hög 

socioekonomisk klass medverkade 19 stycken flickor och 28 stycken pojkar. Betydligt mindre 

antal flickor medverkade på skolan med högt socioekonomiskt index därför att under 

enkätundersökningen på den skolan genomfördes när eleverna hade lektioner i tillval. 

Sammanlagt har 77 stycken elever svarat på enkäterna. Enkätundersökningen genomfördes på 

lektionstid i ämnet idrott och hälsa på skolan med lågt socioekonomiskt index och på 

lektionen tillvall på skolan med högt socioekonomiskt index. 

För att förklara valet av metod så citeras följande: ”Det är karaktären på forskningsfrågan som 

skall avgöra valet av metod. Olika frågor besvaras bäst på olika sätt” (Esaiasson m.fl., 2007 

s.9). Utifrån min frågeställning var det mest relevant att genomföra en såkallad kvantitativ 

ansats där enkätundersökning blev metoden. Vidare fördelar med enkätunderökning är att det 

är gynnsamt i form av stor bredd detta mot att använda exempelvis intervjuer som bland annat 

har fördelen att det ger ett djup men har nackdelar såsom att det är tidskrävande vilket kan 

vara ett hinder för framförallt de medverkande skoleleverna. Dock finns det nackdelar med att 

enbart använda sig av enkätundersökningar i form av att man inte får lika utförliga svar eller 

att man inte kan ställa följdfrågor. 

Handledare har varit till stor hjälp till utformandet av enkätfrågorna, då han har kommit med 

konstruktiv kritik. Enkätformuläret som eleverna fyllt i bestod av 17 stycken olika frågor som 

berörde deras kostvanor. Frågorna delades in i frukost, lunch, mellanmål och middag. Dessa 

måltider var också indelade i olika kategorier beroende på om de var såkallade nyttiga eller 
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onyttiga mål. Frågor angående elevernas intag av frukt, godis, läsk och grönsaker fanns också 

med i enkäten. 

Esaiasson m.fl., (2007) beskriver vikten av att använda redan befintliga frågeställningar. För 

studien var det stor fördel att använda befintliga frågor från en tidigare undersökning, därför 

användes redan färdigkonstruerade frågor ifrån Compass (2004) gjord av statens 

folkhälsoinstitut. Det för att tydligt kunna särskilja olika typer av kost. De frågorna som 

använts är följande: ”traditionell mat, onyttig mat och nyttig mat”(Rasmussen m.fl., 2004 

s.63-64). Samt ”Onyttigt mellanmål” (Rasmussen m.fl., 2004, s.60). Vid konstruktion av 

frågorna fick en del av enkätfrågorna vara av den öppna typen då det var viktigt att få en 

nyanserad bild av elevernas kostvanor.  

Enkätfrågorna var av typen gruppenkät, därför genomfördes enkätundersökningen i 

anslutning till en idrottslektion. Ejlertsson (1996) beskriver att fördelar med gruppenkäten är 

att man har dem som ska besvara frågorna under uppsikt så att de inte diskuterar och tar 

intryck av varandra. Denna metod gör också att personen som utför studien kan besvara frågor 

om det är någon elev som inte förstår en viss fråga. Detta var till stor hjälp för eleverna då den 

ena skolan är en mångkulturell skola med många invandrare och flyktingar där en del elever 

inte behärskar det svenska språket.”Oftast är också svarsfrekvensen hög vid denna typ av 

enkätundersökning” (Ejlertsson, 1996, s.8). Andra fördelar med att välja enkätundersöknings- 

metoden är att den svarande har tid på sig att överväga svaren. Dessutom går 

enkätundersökningar oftast snabbare att genomföra i jämförelse med exempelvis intervjuer.  

De berörda skolorna har besökts vid två tillfällen. Skolorna har fått följebrev utdelat för 

målsmans godkännande. Viktigt har också varit att förklara att enkätundersökningen är 

frivillig. Som författare till denna studie har jag försökt agera neutral och inte ta ställning med 

egna åsikter samt att allt elevmaterial behandlats konfidentiellt. Inga namn har skrivits då 

sekretess har varit essentiellt för de medverkande eleverna. Enkätfrågorna har eleverna 

besvarat på lektionstid i ämnet idrott och hälsa under cirka femton minuter. Fokus för studien 

har varit att framförallt se till osunda matvanor och sunda matvanor, för att utifrån detta se om 

det finns ett samband med lågt betyg respektive högt betyg i ämnet idrott och hälsa utifrån 

kön i områden med olika inkomst index. Denna studie tog sin början redan innan terminens 

början för att söka lämpliga litteraturstudier genom exempelvis Libris databas, de sökord som 

gav mig mest utdelning var kost och elev samt kost och prestation. Internationell forskning 

har sökts genom Uppsala universitets databas. Genom statliga organ exempelvis 

livsmedelsverket och Stockholms läns landsting har viktig forskning och statistik används till 

studien. 

5.2 Låg och höginkomstområden  
För att välja två stycken skolor som tillhör olika socioekonomiska index har Janssons (2004) 

studie varit till stor hjälp där författaren använder Stockholms läns landstings karta över 

inkomstförhållanden från 1997. Denna karta är indelad i en åttagradig färgskala från mycket 

välbärgat till mycket resursfattigt.  För att få en relevant bild av den socioekonomiska 

verkligheten av områden där skolorna är positionerade så har data jämförts från 1997 med 

senare data från rapporten: Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län- öppna 

jämförelser 2010. Den rapporten visar samma socioekonomiska situation i områdena. I skolan 
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med lågt socioekonomiskt index har mer än majoriteten av eleverna utländsk bakgrund. 

Skolan med högt socioekonomiskt index är majoriteten av föräldrarna födda i Sverige . Av 

integritetsskäl så namnges varken skolor eller stadsdelar.  

5.3 Insamling och bearbetning av material 

Den såkallade mätningen (Esaiasson m.fl., 2007) består i denna studie av det insamlade 

materialet som är ifyllda enkäter och betyg, detta har först in i en datamatris gjord i 

programmet Excel. All data har förts över i cellerna som har två stycken dimensioner där det 

använts bokstäver i variablerna och siffror i analysenheterna. ”En grundläggande tanke med 

variabeltänkandet är att den komplexa verkligheten vi vill undersöka skall sammanfattas och 

förenklas till en datamatris”(Esaiasson m.fl., 2007, s.48). Variablerna i datamatrisen var 

kostundersökningsfrågorna och det såkallade undersökningsobjektet (Esaiasson m.fl., 2007) 

som i denna undersökning är de eleverna på de två stycken skolorna. Eleverna fördes in i 

analysenheterna som flickor och pojkar. ”En variabel beskriver hur en viss egenskap hos 

analysenheterna varierar mellan analysenheterna” (Esaiasson m.fl., 2007, s.54). Den 

operationella definitionen av kost är de olika frågorna som ingår i enkäten där det definieras 

vad som är sund respektive osund kost.  

Mitt begrepp prestation mäts med betygsdata i ämnet idrott och hälsa. Materialet från 

datamatrisen har förts över till dataprogrammet ”Statistical Package of the Social Sciences” 

(SPSS) där resultaten är granskade. Slutningen så fördes dessa resultat över till lämpliga 

tabeller som visar skoltillhörighet, kön, svarsfrekvens, där svaren mäts i procent. Dessa 

tabeller fördes slutligen in i examensarbetet där det har kommenterats. Alla enkätfrågor har 

inte redovisats i resultaten, då en del frågor uppfattas som inte relevanta utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar. I stället redovisas enbart de enkätfrågor som 

anses mest relevanta utifrån undersökningens syfte och frågeställning. 

5.4 Validitet och reliabilitet 

”I litteraturen brukar begreppet validitet definieras på något eller några av följande tre sätt: 1) 

överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av 

systematiska fel; och 3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter” (Esaiasson m.fl., 2007, s.63). I 

denna studie mäts elevers kostvanor med enkäter som metod, det innebär att det är den 

enskilda eleven som är den såkallade analysenheten. Kritik av studien är bland annat 

analysenheten som använts för att kategorisera elevernas sociala status. I studien är det var 

skolan ligger som är analysenheten vilket inte behöver innebära att eleven bor inom området 

utan skulle kunna bo på annan ort. Ligger skolan i ett område med högt inkomstindex kallas 

den skola med högt socioekonomiskt index och ligger skolan i ett område med lågt inkomst 

index kallas den skola med lågt socioekonomiskt index. Undersökningen är inte på 

individnivå vilket innebär att inte elevernas klasstillhörighet inte går att säkerställa, eftersom 

att frågor berörande detta inte ställts i enkäterna. 
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 Studien är också begränsad då det enbart rör sig om 77 stycken elever på två olika skolor, det 

innebär att undersökningen inte är generell för alla elever i Sverige. För att få en större 

validitet av elevers kostvanor skulle undersökningen berört fler elever och skolor. Betyget 

som mäts från ämnet idrott och hälsa är från vårterminen 2010, alltså kan eleverna idag ligga 

på en helt annan betygsnivå. Det är också problematiskt att det är ett bortfall på betyg då nio 

stycken elever på skolan med lågt socioekonomiskt index inte har fått ett betyg i ämnet idrott 

och hälsa. Det beror på att de eleverna börjat mitt under vårterminen 2010. Vidare mäts 

betygen på skolnivå och inte på individnivå vilket innebär att man inte kan koppla betygen till 

en enskild individ utan endast till skolan. Vad gäller reliabilitet så har de 17 stycken 

enkätfrågor noggrant utformats. Undersökningen har ett enkelt ordval för att göra frågorna 

lättbegripliga för eleverna. En pilotstudie genomfördes med personer i olika åldrar för att 

undersöka om frågorna var relevanta till studiens syfte och frågeställningar. Av det antalet 

elever som medverkade i enkätunderökningen var svarsfrekvensen hög, dock finns vissa 

begränsningar i mätmetoden. Att låta eleverna själva få besvara enkätfrågorna, kan ha vissa 

brister då de kanske inte är helt sanningsenliga.  

 

5.5 Forskningsetiska reflektioner 
Redan innan eleverna fick svara på enkäterna hade berörda lärare i ämnet idrott och hälsa 

kontaktats. När dessa parter godkänt enkätundersökning skickades följebrev ut till föräldrarna 

där det framkom vad studien skulle handla om, att svaren från enkätundersökningen var helt 

anonyma samt att man inte kan spåra resultat till enskild elev, då alla svaren är anonyma och 

utan namn. I följebrevet fanns också telefonnummer och e-postadress till mig och min 

handledare om föräldrarna hade några frågor. Svaren har behandlats med fullständig 

sekretess, detta har förts fram till elever och föräldrar samt att de betygslistor som tagits del av 

inte kommer att spridas vidare. Ejlertsson (1996) förklarar att man bör använda enkla ord 

samt skriva sakligt så att meningar är enkla att förstå, detta har beaktats och följts. 
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6. Resultat 
Redovisas i form av tabeller som visar elevernas kostvanor under skolveckan. Av 

kosttabellerna går att urskilja köntillhörighet, skola med låg alternativt hög social status, 

antalet måltider visas i siffror och procentform. Siffran längst ner i tabellen under respektive 

kön visar antalet elever som har besvarat frågan. Resultaten är framtagna med hjälp av 

programmet Statistical Package of the Social Sciences (SPSS). Tabellerna visas i tabellform. 

Resultaten är kategoriserade i olika grupper som är kön, skola, antal dagar och redovisas i 

procent. I texten före varje tabell förklaras vad som undersökts, data i tabellen kommenteras i 

slutet av varje tabell. Betygtabellerna ifrån vårterminen 2010 redovisas sist där det går att 

urskilja antal elever, betyg, skola med låg alternativt hög socioekonomisk index samt kön. 

6.1 Frukostvanor 

Här visar jag resultaten av elevernas frukostvanor under en skolvecka.  Svarsalternativen 

sträcker sig från aldrig till 4-5 dagar i veckan.  I texten som följer kommenteras tabellens 

reslutat. 

 

Tabell 1 Hur ofta äter du frukost före skoldagarna? Andel i procent. 

 Skola med högt socioekonomiskt 

index 

Skola med lågt socioekonomiskt 

index 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Aldrig - _ 25 % 53 % 

1-3 dagar 11 % 11 % 31 % 12 % 

4-5 dagar 89 % 89 % 44 % 35 % 

N 22 19 19 17 

 

Tabellen visar att mindre än hälften av eleverna i skolan med lågt socioekonomiskt index inte 

äter frukost före skoldagarna medan cirka 9 av 10 elever i skolan med högt ekonomiskt index 

äter frukost 4-5 dagar i veckan. 53 % av flickorna och 25 % av pojkarna på skolan med lågt 

socioekonomiskt index äter aldrig frukost före skoldagarna.  
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6.2 Vad eleverna äter till frukost 
Så här ser frukostvanorna ut bland de elever som har svarat att de äter frukost. 

Svarsalternativen sträcker sig från aldrig till 4-5 dagar i veckan. I texten som följer 

kommenteras tabellens reslutat. Frukostgrupperna har tilldelats en siffra som betecknar 

gruppen vilken kommer att återkomma vid kommentar, analys och diskussion. Tabellen visar 

inte elevers frukostvanor på individnivå, alltså kan en elev äta från flera frukostgrupper vid 

samma tillfälle. De grupper som är vanligast förekommande kommer att tas upp i kommentar, 

sammanfattning, diskussion och analys. Studien har utgått från Abrahamsson, m.fl. (2006) vid 

uträkning av hur mycket energi som bör komma från frukosten. Rekommendationen för 

pojkar 14-17 år är 2,46 MJ för frukostenergiintag. För flickor bör det vara 1,728 MJ för 

frukostenergiintag. Energivärdet för varje grupp visas i tabellen, data är tagen från 

livsmedelsverkets livsmedelsdatabas. Vid beräkning hur mycket energi som varje 

frukostgrupp ger så har jag utgått från normalportioner. Mer exakt hur mycket näring och 

exempelvis vad som räknas som smörgås med pålägg framgår i bilaga nr.3. Elevernas frukost 

vanor kommer att analyseras och diskuteras senare i studien.  

Tabell 2 Vad äter du till frukost? Andel i procent. 

 Skola med högt 

socioekonomiskt index 

Skola med lågt 

socioekonomiskt index 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

1. Fil/Yogurt/mjölk/müsli 

/Flingor   

1 portion ger 1794-1842 

KJ  

61 % 68 % 61 % 59 % 

2. Gröt och mjölk  

1 portion ger 605 KJ 

14 % 31 % 44 % 6 % 

3. Kräm, 

frukt/nypon/Bärsoppa 

    1 portion ger 217-284 

KJ 

16 % 26 % 56 % 35 % 

4. Smörgås med pålägg  

1 portion ger 1618 KJ 

79 % 84 % 39 % 24 % 

5. Kaka/Bulle   

1 portion 1317-1637 KJ 

7 % 5 % 39 % 36 % 
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6. Ägg  

1 portion ger 568 KJ 

18 % 16 % 50 % 24 % 

7. Mjölk/kaffe/te/ 

Choklad/Juice  

1 portion ger 5-306 KJ 

Choklad 306 KJ 

Apelsin 181 k 

75 % 89 % 67 % 47 % 

N 28 19 18 17 

 

Att äta enbart en normalportion från en frukostgrupp ger inte tillräckligt med energi för att 

täcka den rekommenderade mängden som bör komma från frukost. Det som har framkommit 

från enkäterna är att en hög andel elever på skolan med högt socioekonomiskt index äter från 

samma frukost grupper: 1,4 och 7. En hög andel elever på skolan med lågt socioekonomiskt 

index äter från grupp: 1. Det är ungefär lika många elever och olika kön som intar livsmedel 

ifrån fil/yoghurt/mjölk/müsli/flingor, kombinerar man någon av mejeriprodukterna i denna 

grupp med müsli eller flingor får man i sig relativt mycket kostfiber. En stor grupp pojkar i 

skolan med lågt socioekonomsikt index äter gröt och mjölk, vilket är rikt på kostfiber. 

Betydligt fler elever på skolan med lågt socioekonomiskt index äter från gruppen, kräm, 

frukt/nypon/bärsoppa, denna grupp innehåller mycket socker. Åtta av tio elever i skolan med 

högt socioekonomiskt äter smörgås med pålägg mot nästan fyra av tio eleverna på skolan med 

lågt socioekonomiskt index. Få flickor i skolan med lågt socioekonomiskt index äter smörgås 

med pålägg. Fler elever i skolan med lågt socioekonomiskt index äter kaka/bulle, denna grupp 

innehåller mycket socker och relativt mycket fett. En stor grupp pojkar från skolan med lågt 

socioekonomiskt index äter ägg vilket är rikt på protein. Mer än åtta av tio av eleverna på 

skolan med högt socioekonomiskt index dricker mjölk/kaffe/te/choklad/juice mot cirka sex av 

tio på skolan med lågt socioekonomiskt index.  
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6.3 Lunchvanor 

Här visas resultat av elevernas lunchvanor i skolan under en vecka.  Svarsalternativen sträcker 

sig från aldrig till 4-5 dagar i veckan. I texten som följer kommenteras tabellens reslutat samt 

redogörs också vad eleverna äter om de inte äter lunch i skolan. 

Tabell 3 Hur många dagar äter du lunch i skolan under en vecka? Andel i procent. 

 Skola med högt socioekonomiskt 

index 

Skola med lågt socioekonomiskt 

index 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Aldrig - _ _ _ 

1-3 dagar 17 % 20 % 10 % 12 % 

4-5 dagar 83 % 80 % 90 % 88 % 

N 29 19 19 17 

 

Resultaten visar att det är något fler elever på skolan med lågt socioekonomiskt index som 

äter lunch 4-5 dagar i veckan. Detta var en såkallad öppen fråga, där eleverna kunde texta vad 

den åt om de inte åt lunchen som serverades i skolmatsalen. Av elever som äter skollunch 1-3 

dagar i veckan var det flest på skolan med högt socioekonomiskt index. Här var det många 

elever från skolan med högt ekonomiskt index som beskrev att då de inte åt skollunch så åt de 

på café. Elever på skolan med lågt socioekonomiskt skrev att de åt frukt eller smörgås om de 

inte åt skollunch. Många på skolan med högt socioekonomiskt index klagade också på deras 

skolmat, något som inte var vanligt i skolan med lågt ekonomiskt index. 

6.4 Mellanmålsvanor 

Här visas resultaten av elevernas konsumtion av mellanmål (exempel: smörgås, frukt, müsli, 

yoghurt, fil, risifrutti, smoothie) under en skolvecka. Svarsalternativen sträcker sig från aldrig 

till 4-5 dagar i veckan.  I texten som följer kommenteras tabellens reslutat.  

Tabell 4 Hur ofta äter du mellanmål under skolveckan? Andel i procent. 

 Skola med högt socioekonomiskt 

index 

Skola med lågt socioekonomiskt 

index 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Aldrig 11 % 6 % _ 6 % 

1-3 dagar 64 % 68 % 56 % 40 % 

4-5 dagar 25 % 26 % 44 % 54 % 
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N 28 19 19 15 

 

Tabellen visar att det är fler som aldrig äter mellanmål på skolan med högt socioekonomiskt 

index. Högst andel som äter mellanmål är flickorna på skolan med lågt socioekonomiskt 

index. Bortfall på tre stycken flickor i skolan med lågt socioekonomiskt index då dessa inte 

besvarat frågan.  

6.5 Middagsvanor hemma 

Här visas resultaten av elevernas middagsvanor i hemmet under en vecka.  Svarsalternativen 

sträcker sig från aldrig till 4-5 dagar i veckan. I texten som följer kommenteras tabell resultat 

samt redogörs också för vad eleverna äter om de inte äter middag hemma.  

 

Tabell 5 Hur ofta äter du middag hemma under skolveckan? Andel i procent. 

 Skola med högt socioekonomiskt 

index 

Skola med lågt socioekonomiskt 

index 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Aldrig - _ _ _ 

1-3 dagar 10 % _ 16 % 35 % 

4-5 dagar 90 % 100 % 84 % 65 % 

N 28 19 18 17 

 

Flickorna på skolan med lågt socioekonomiskt index äter sällan middag i hemmet. I skolan 

med högt socioekonomiskt index äter nästan alla middag i hemmet. Detta var en såkallade 

öppen fråga, många av flickorna på skolan med lågt socioekonomiskt index skrev att de 

istället åt smörgås eller frukt.  

6.6 Middagsvanor ute 
Här visas resultaten av elevernas middagsvanor ute på stan under en vecka. Svarsalternativen 

sträcker sig från aldrig till 4-5 dagar i veckan.  I texten som följer kommenteras tabellens 

reslutat. 

Tabell 6 Hur ofta äter du middag ute under skolveckan? Andel i procent. 

 Skola med högt socioekonomiskt 

index 

Skola med lågt socioekonomiskt 

index 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
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Aldrig 45 % 32 % 28 % 41 % 

1-3 dagar 55 % 68 % 61% 53 % 

4-5 dagar _ _ 11 % 6 % 

N 29 19 18 17 

 

Tabellen visar att det finns en liten grupp elever i skolan med lågt socioekonomiskt index som 

äter middag ute 4-5 dagar i veckan. Mellan 50-70 % av eleverna på båda skolorna äter middag 

på stan 1-3 dagar i veckan. 

6.7 Konsumtion av onyttig mat 
Här visas elevernas konsumtion av onyttig mat. Svarsalternativen sträcker sig från aldrig till 

4-5 dagar i veckan. I texten som följer kommenteras tabellens resultat. Onyttig mat är 

summan av konsumtionen av Onyttig mat vilket innefattar: ”godis/choklad, chips, kakor/bullar, 

vanlig läsk, hamburgare/kebab/pizza och pommes frites” (Rasmussen m.fl., 2004, s.63-64). 

Tillsammans med ”onyttiga mellanmål (t.ex. godis, kakor och bullar) ”(Rasmussen m.fl., 2004, 

s.60). Samt konsumtion av läsk, chips och godis. 

Tabell 7 Hur ofta äter du ”onyttig mat” under skolveckan? Andel i procent. 

 Skola med högt socioekonomiskt 

index 

Skola med lågt socioekonomiskt 

index 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Aldrig - _ _ _ 

1-3 dagar 66 % 61 % 55 % 29 % 

4-5 dagar 34 % 39 % 45 % 71 % 

N 27 19 18 17 

 

Av tabellen kan man urskilja att det är fler elever i skolan med lågt socioekonomiskt index 

som konsumerar onyttig mat 4-5 dagar i veckan, detta gäller framförallt i gruppen flickor där 

hela 7 av 10 flickor äter onyttig mat 4-5 dagar i veckan. Resultaten är likartade för pojkar och 

flickor på skolan med högt socioekonomiskt index.  
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6.8 Konsumtion av nyttig mat 
Här visas resultaten av elevernas konsumtion av nyttig mat som ”innefattar frukt, grönsaker, 

ost, vissa mjölkprodukter, mörkt och hårt bröd)” (Rasmussen m.fl., 2004, s.63). Jag har lagt 

till vegetarisk kost till denna grupp för att få en bredare fråga. Svarsalternativen sträcker sig 

från aldrig till 4-5 dagar i veckan. I texten som följer kommenteras tabellens resultat . 

Tabell 8 Hur många dagar under skolveckan äter du nyttig mat? Andel i procent. 

 Skola med högt socioekonomiskt 

index 

Skola med lågt socioekonomiskt 

index 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Aldrig - _ 6 % 53 % 

1-3 dagar 47 % 11 % 44 % 12 % 

4-5 dagar 53 % 89 % 50 % 35 % 

N 28 19 19 17 

 

Tabellen visar att det pojkarnas konsumtion av nyttig mat 4-5 dagar i veckan är ungefär lika 

stor(ca:50 %) i båda grupperna. Nästan 9 av 10 flickor på skolan med högt socioekonomiskt 

index äter nyttig mat 4-5 dagar i veckan. Få flickor på skolan med lågt socioekonomiskt index 

äter nyttig mat 4-5 dagar i veckan istället finns en grupp flickor (53 %) som aldrig äter nyttig 

mat. 

 

6.9 Konsumtion av traditionell mat 
Här visas resultaten av elevernas konsumtion av traditionell mat vilket: ”inkluderar lätt- och 

mellanmjölk, pasta/ris, kokt potatis samt fisk, kött eller korv till varmrätt” (Rasmussen m.fl., 

2004, s.64). Svarsalternativen sträcker sig från aldrig till 4-5 dagar i veckan. I texten som 

följer kommenteras tabellens reslutat. 

Tabell 9 Hur många dagar under skolveckan äter du Traditionell mat? Andel i procent. 

 Skola med högt socioekonomiskt 

index 

Skola med lågt socioekonomiskt 

index 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Aldrig - _ 5 % _ 

1-3 dagar 18 % 5 % 21 % 36 % 

4-5 dagar 82 % 95 % 74 % 64 % 

N 28 19 19 17 
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Tabellen visar att färre elever i skolan med lågt socioekonomiskt index äter traditionell mat 4-

5 dagar i veckan samt att 5 % av killarna på denna skola aldrig åt sådan kost. 

6.10 Konsumtion av frukt 
Här visas resultaten av elevernas konsumtion av frukt under en vecka. Svarsalternativen 

sträcker sig från aldrig till 4-5 dagar i veckan. I texten som följer kommenteras tabellens . 

Tabell 10 Hur många dagar under skolveckan äter du frukt? Andel i procent.  

 Skola med högt socioekonomiskt 

index 

Skola med lågt socioekonomiskt 

index 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Aldrig 11 % 5 % 5 % 7 % 

1-3 dagar 48 % 42 % 48 % 43 % 

4-5 dagar 41 % 53 % 47 % 50 % 

N 27 19 19 17 

 

Tabellen visar att det sammanlagt är fler elever på skolan med lågt socioekonomiskt index 

som oftare äter frukt. Av pojkarna på skolan med högt socioekonomiskt index är det 11 % 

som aldrig äter frukt under skolveckan vilket är flest av alla könskategorigrupper. 

6.11 Konsumtion av grönsaker 
Här visas resultaten av elevernas middagsvanor under en vecka.  Svarsalternativen sträcker 

sig från aldrig till 4-5 dagar i veckan. I texten som följer kommenteras tabellen. 

Tabell 11 Hur många dagar under skolveckan äter du grönsaker? Andel i procent. 

 Skola med högt socioekonomiskt 

index 

Skola med lågt socioekonomiskt 

index 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Aldrig - 6 % 6 % 21 % 

1-3 dagar 14 % 22 % 22 % 50 % 

4-5 dagar 86 % 72 % 72 % 29 % 

N 28 18 18 14 
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Sammanlagt är det fler elever från skolan med högt ekonomiskt index som äter grönsaker 

under skolveckan. 50 % av flickorna i skolan med lågt ekonomiskt index äter grönsaker 1-3 

dagar under skolveckan och 21 % av flickorna på denna skola äter aldrig grönsaker.  

 

 

6.12 Redovisning av betygen 

 

Betygen är sammanställda i tabellerna. Skolan med lågt socioekonomiskt index har 36 

stycken elever som har deltagit i enkäten, endast 27 stycken elever har fått ett betyg på 

vårterminen 2010. Anledningen till att inte alla elever ifrån skola med lågt ekonomiskt index 

har betyg är att det är många nyanlända invandrare elever som börjat.  

Genomsnittsbetyget är uträknat genom att summera alla poäng som betyget motsvarar och 

sedan dela denna summa med antal elever. Skolan med högt socioekonomiskt index har 

samtliga 48 elever ett betyg. 

Tabell 12. Betygsammanställning på en skola med högt socioekonomiskt index. Andel i antal 

och genomsnitt. 

 

Tabell 13. Betygsammanställning på en skola med lågt socioekonomiskt index. Andel i antal 

och genomsnitt. 

 

 

6.13 Sammanfattning av resultaten  
Resultaten visar att mindre än hälften av eleverna i skolan med lågt socioekonomiskt index 

inte äter frukost före skoldagarna medan cirka 90 % av eleverna i skolan med högt 

ekonomiskt index äter frukost 4-5 dagar i veckan. 53 % av flickorna och 25 % av pojkarna på 

skolan med lågt socioekonomiskt index äter aldrig frukost före skoldagarna.  
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Det är något fler elever på skolan med lågt socioekonomiskt index som äter lunch 4-5 dagar i 

veckan. Av elever som äter skollunch 1-3 dagar i veckan var det flest på skolan med lågt 

socioekonomiskt index. Här var det många elever från skolan med högt ekonomiskt index 

som skrev att de åt lunch på café de dagar de inte åt skolmatslunchen. Många på skolan med 

högt socioekonomiskt index klagade på deras skolmat, något som inte var vanligt i skolan 

med lågt socioekonomiskt index. Det som har framkommit från enkäterna är att en hög andel 

elever på skolan med högt socioekonomiskt index äter från samma frukostgrupper: 1,4 och 7. 

En hög andel elever på skolan med lågt socioekonomiskt index äter från grupp: 1. Det är 

ungefär lika många elever såväl flickor som pojkar livsmedel ifrån fil/yoghurt/müsli. Fler 

elever i skolan med lågt socioekonomsikt index äter gröt och mjölk. Betydligt fler elever på 

skolan med lågt socioekonomiskt index äter från gruppen, kräm, frukt/nypon/bärsoppa. Åtta 

av tio elever i skolan med högt socioekonomiskt index äter smörgås med pålägg mot nästan 

fyra av tio eleverna på skolan med lågt socioekonomiskt index. Få flickor i skolan med lågt 

socioekonomiskt index äter smörgås med pålägg. Fler elever i skolan med lågt 

socioekonomiskt index äter kaka/bulle. En stor grupp pojkar från skolan med lågt 

socioekonomiskt index äter ägg. Mer än åtta av tio av elever på skolan med högt 

socioekonomiskt index dricker mjölk/kaffe/te/choklad/juice mot cirka sex av tio på skolan 

med lågt socioekonomiskt index. En stor grupp elever på skolan med högt socioekonomiskt 

index kommer upp i den rekommenderade mängd energi som frukosten bör ge. Dock ligger 

en stor grupp en bra bit under den rekommenderade mängd energi som frukosten bör ge.  

Det är fler elever som aldrig äter mellanmål på skolan med högt socioekonomiskt index. 

Högst andel som äter mellanmål är flickorna på skolan med lågt socioekonomiskt index.  

Flickorna på skolan med lågt socioekonomiskt index äter sällan middag i hemmet, de skrev att 

de istället åt smörgås eller frukt. I skolan med högt socioekonomiskt index äter nästan alla 

middag i hemmet. Tabellen visar att det finns en liten grupp elever i skolan med lågt 

socioekonomiskt index som äter middag ute 4-5 dagar i veckan. Mellan 50-70 % av eleverna 

på båda skolorna äter middag ute på stan 1-3 dagar i veckan. Fler elever i skolan med lågt 

socioekonomiskt index konsumerar onyttig mat 4-5 dagar i veckan. Detta gäller framförallt i 

gruppen flickor där hela 7 av 10 flickor äter onyttig mat 4-5 dagar i veckan. 

Pojkarna på båda skolornas äter av nyttig mat 4-5 dagar i veckan är ungefär lika mycket. 

Nästan 9 av 10 flickor på skolan med högt socioekonomiskt index äter nyttig mat 4-5 dagar i 

veckan. Få flickor på skolan med lågt socioekonomiskt index äter nyttig mat 4-5 dagar i 

veckan istället finns en grupp flickor (53 %) som aldrig äter nyttig mat. Färre elever i skolan 

med lågt socioekonomiskt index äter traditionell mat 4-5 dagar i veckan och 5 % av pojkarna 

på denna skola åt aldrig denna kost. Det är sammanlagt fler elever på skolan med lågt 

socioekonomiskt index som oftare äter frukt. Av pojkarna på skolan med högt 

socioekonomiskt index är det 11 % som aldrig äter frukt under skolveckan, vilket är mest av 

alla könskategorigrupper. Det är fler elever från skolan med högt socioekonomiskt index som 

äter grönsaker under skolveckan. 50 % av flickorna i skolan med lågt ekonomiskt index äter 

grönsaker 1-3 dagar under skolveckan och 21 % av flickorna på denna skola äter aldrig 

grönsaker. Genomsnittsbetygen i ämnet idrott och hälsa visar att eleverna i skolan med lågt 

socioekonomiskt index har lägre betyg (7.40) dock är det viktigt att det var ett stort bortfall då 

en del av dessa elever är nykomna elever som alltså inte fick något betyg denna termin. 
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Genomsnittsbetyget 17.08 för de elever i skolan med högt socioekonomiskt index måste 

betecknas som ett mycket högt genomsnittsvärde. Av dessa elever var det ingen som var 

underkänd.  

7. Analys 

7.1 Resultatanalys 

Resultaten visar att en stor grupp flickor (53 %) och pojkar (25 %) på skolan med lågt 

socioekonomiskt index inte äter frukost under skolveckan, vilket kan relateras till Compass 

(2004) och Berggren & Patriksson (1998) som visar på liknande resultat. Abrahamsson, m.fl. 

(2006)  beskriver att den dagliga kosten bör bestå av frukost 20-25 %. De elever som inte äter 

frukost missar en av de viktigaste måltiderna. En stor grupp elever på skolan med högt 

socioekonomiskt index kommer upp i den rekommenderade mängd energi som frukosten bör 

ge. En del elever har lektioner i idrott och hälsa på morgonen före lunch. Då är det viktigt att 

kroppen har tillräckligt med näringsämnen eftersom att man ökar sin energiomsättning per 

timme vid fysisk aktivitet med ”2-4 MJ(430-860 kcal)” (Abrahamsson m.fl., 2006 s.396). Det 

finns alltså en stor risk att de eleverna som framförallt inte ätit någon frukost inte kan prestera 

goda resultat i ämnet idrott och hälsa. Vad gäller lunchvanor visar studiens resultat att det är 

något fler elever på skolan med lågt socioekonomiskt index som äter lunch 4-5 dagar i 

veckan, det stämmer inte med Berggren & Patriksson (1998) samt Compass (2004) resultat. 

Vad gäller kön så var det ingen markant skillnad i resultat mellan flickor och pojkars 

lunchvanor.   

Många elever på skolan med högt socioekonomiskt index beskrev att när de inte åt skollunch 

åt de på café. Många på skolan med högt socioekonomiskt index klagade också på sin 

skolmat, något som inte var vanligt i skolan med lågt socioekonomiskt index. Att ett större 

antal elever väljer att äta på café kan vara en socioekonomisk fråga då flera elever på den 

skolan har ett större ekonomiskt kapital att röra sig med (Månson1998). Det är fler som aldrig 

äter mellanmål på skolan med högt socioekonomiskt index. Högst andel som äter mellanmål 

är gruppen flickor på skolan med lågt socioekonomiskt index. Det kan grunda sig i att många 

av de flickorna inte äter frukost vilket leder till större behov av att äta mellanmål. Flickorna på 

skolan med lågt socioekonomiskt index äter sällan middag i hemmet, det är en liten grupp av 

dessa flickor som äter middag ute 4-5 dagar i veckan. Ett stort antal elever på skolan med högt 

socioekonomiskt index äter middag hemma. Många av flickorna på skolan med lågt 

socioekonomiskt index skrev att de istället åt smörgås eller frukt. Dessa resultat visar 

samband till Berggren och Patriksson (1998).  

Skolan med lågt socioekonomiskt index har fler som konsumerar onyttig mat 4-5 dagar i 

veckan, detta gäller framförallt i gruppen flickor där hela 7 av 10 flickor äter onyttig mat 4-5 

dagar i veckan. Detta resultat stämmer överrens med tidigare studiers resultat (Compass 

2004).  
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På båda skolorna var pojkarnas konsumtion av nyttig mat 4-5 dagar i veckan ungefär lika stor. 

Nästan 9 av 10 flickor på skolan med högt socioekonomiskt index äter nyttig mat 4-5 dagar i 

veckan. Ett litet antal flickor på skolan med lågt socioekonomiskt index äter nyttig mat 4-5 

dagar i veckan och en grupp flickor (53 %) äter aldrig nyttig mat. Detta korrelerar med 

Compass (2004). Färre elever i skolan med lågt socioekonomiskt index äter traditionell mat 4-

5 dagar i veckan samt 5 % av pojkarna på denna skola äter aldrig denna kost. Detta korrelerar 

inte med Compass (2004)  rapport som visar att intaget av traditionell mat är ungefär likadan 

för båda grupperna. Resultaten visar att fler elever på skolan med lågt socioekonomiskt index 

oftare åt frukt. Av pojkarna på skolan med högt socioekonomiskt index är det 11 % som 

aldrig åt frukt under skolveckan vilket är mest av alla könskategorier. Sammanlagt är det fler 

elever från skolan med högt socioekonomiskt index som äter grönsaker under skolveckan. 50 

% av flickorna i skolan med lågt socioekonomiskt index äter grönsaker 1-3 dagar under 

skolveckan och 21 % av flickorna på denna skola äter aldrig grönsaker.  Detta korrelerar till 

viss del med Compass (2004) rapport som visar att konsumtion av grönsaker och frukt sker i 

större utsträckning av elever vars mammor har hög utbildningsnivå.  

Studien visar att det finns viss korrelation mellan elever på skolor i områden med högt 

socioekonomiskt index och högre medelbetyg (17.08 ) i ämnet idrott och hälsa och god 

kosthållning jämfört med elever som bor i områden med lågt socioekonomiskt index som har 

lägre medelbetyg (7.40) i ämnet idrott och hälsa och sämre kosthållning det går dock inte att 

säkert fastslå. Studien visar samband till Nordlunds och Jakobsons (1999) studie. Studiens 

resultat kan ha sin förklaring till vad Janson (2004) beskriver i sin studie att barn som lever i 

områden med högt socioekonomiskt index framförallt har ett väl utvecklat smaksinne, vilket 

visar sig genom en utvecklad förmåga till att verbalt förklara olika smaker. Vidare förklarar 

Jansson (2004) att eleverna kunde reflektera över fysisk aktivitet och kostval i större 

utsträckning än de barn som levde i områden med låg socioekonomiskt index. Eleverna som 

lever i områden med lågt socioekonomiskt index äter mer energirik kost i form av onyttig kost 

och där elever som går på skolor i områden med högt socioekonomiskt index äter en mer 

hälsosam kost.  
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7.2 Genusteoretisk analys 
Att det är få flickor som äter frukost på skolan med lågt socioekonomiskt index förklaras 

genom Wesslén (2000) som att det i dagens Sverige är vanligt att tonårsflickor går på dieter 

och bantar med syfte att ändra sin kroppsform enligt rådande ideal. Resultaten som visar att 

det är fler flickor som äter frukost på båda skolorna korrelerar med Wardle, m.fl., (2004) 

studie. Varför flickor och pojkars kostvanor skiljer kan grundas i vad Wesslén (2000) 

förklarar som att de många olikheter som existerar mellan flickor och pojkars kostvanor 

grundar sig i att det är olika matkulturer som de formas inom. Att störst grupp flickor äter 

onyttig mat korrelerar inte med Wardle, m.fl., (2004) studie.  

 

 

http://springerlink.metapress.com.ezproxy.its.uu.se/content/?Author=Jane+Wardle
http://springerlink.metapress.com.ezproxy.its.uu.se/content/?Author=Jane+Wardle
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8. Diskussion 
Studiens syfte var att ta reda på om det fanns korrelation mellan betyg, kostvanor, 

socioekonomisk klass och kön hos årskurs nios elever. Min hypotes var att god kosthållning 

leder till ett i genomsnitt högre betyg i ämnet idrott och hälsa och att elever som bor i 

områden med högt socioekonomiskt index har god kosthållning och högre betyg i ämnet idrott 

och hälsa i jämförelse med elever som bor i områden med lågt socioekonomiskt index.  

Min undersökning har förevisat viss korrelation till min hypotes att god kosthållning leder till 

ett i genomsnitt högre betyg i ämnet idrott och hälsa och att elever som bor i områden med 

högt socioekonomiskt index har god kosthållning och högre betyg i ämnet idrott och hälsa i 

jämförelse med elever som bor i områden med lågt socioekonomiskt index, dock går det inte 

att säkert fastslå. Studiens resultat stämmer med Nordlund & Jakobson (1999) studie. Mina 

resultat ger viss korrelation till tidigare studiers resultat inte har förändrats. Det som 

observerats på olika skolor under min tid som vfu student är alltså fortfarande oförändrat.  

Studiens resultat har visat att det är en stor grupp flickor (53 %) och pojkar (25 %) på skolan 

med lågt socioekonomiskt index som inte äter frukost under skolveckan. Detta kan relateras 

till (Compass 2004; Berggren & Patriksson 1998) som visade på liknande resultat. Något som 

kan ge positiv effekt på elevernas inlärningsförmåga och prestation i skolan kan vara att 

införa gratis frukost för elever, det skulle kunna hjälpa de elever som slarvar med denna 

måltid. Att frukosten är viktig samt att den har en påverkan på elevers inlärningsförmåga och 

skolprestation har Nordlunds & Jakobsons (1999)  studie visat, samt Case & Paxson (2006) 

som nämner i sin artikel att det finns forskning som visar att elever som äter gratis frukost i 

skolan också presterar bättre resultat. Att äta frukost anses vara hälsosamt i motsats till att inte 

äta frukost som anses vara ohälsosamt. Att flest pojkar på skolan med lågt socioekonomiskt 

index äter gröt och mjölk till frukost kan bero på en kostnadsfråga då gröt är förhållandevis 

billigt. Men det kan också visa på god kunskap om hälsa då gröt är mycket näringstätt samt 

ger mycket fiber vilket innebär att man kan stå sig lång tid på en grötfrukost innan man blir 

hungrig. I Sverige talas det ofta om att gröt är stärkande föda som ger en stark kropp, kanske 

är det vad pojkarna i den lägre socioekonomiska klassen strävar mot? Kan det vara en 

bildningsfråga att många elever på skolan med lågt socioekonomiskt index äter en 

näringsmässigt sämre sammansatt frukost? En stor del av eleverna på skolan med lågt 

socioekonomiskt index har elever som är nyanlända invandrare, de kanske inte har fått den 

utbildning i kost och näringskunskap som elever får i den svenska skolan?  

 

 Det var något fler elever på skolan med lågt socioekonomiskt index som åt lunch 4-5 dagar i 

veckan, vilket inte stämde överens med Berggren & Patriksson (1998) samt Compass (2004) 

resultat. Vad gäller kön så var det ingen markant skillnad i resultat mellan flickor och pojkars 

lunchvanor.  Många av de elever som inte åt skollunch skrev att de åt lunch på café. I denna 

öppna fråga klagade många från skolan med högt socioekonomiskt index på skolmaten, vilket 

var ovanligt i skolan med lågt socioekonomiskt index. Dessa resultat korrelerar med det som 
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observerats under min tid som VFU-student, då jag ofta fick höra av elever på en skola med 

högt socioekonomiskt index klaga på att maten inte smakade bra enligt deras smak.  

  Om det är så att elever som går i skolan med lågt socioekonomiskt index enligt Bourdieu 

saknar kapitalet ser jag ett samhällsproblem där bara vissa elever har råd att välja sin kost. 

Eleverna på skolan med lågt socioekonomiskt index äter oftare onyttig mat och sällan nyttig 

mat och traditionell mat i jämförelse med eleverna på skolan med högt socioekonomiskt index 

vilket stämde med Compass (2004).  

Som framtida undervisande lärare i ämnet idrott och hälsa känner jag till vikten av god kost 

för att prestera under lektionerna, framförallt i ämnet idrott och hälsa där det sker fysisk 

aktivitet som kräver mer energi än vid stillasittande aktiviteter. En del elever kanske inte 

utövar någon idrott eller någon form av fysisk aktivitet. För elever kan kombinationen fysisk 

inaktivitet och dålig kosthållning leda till övervikt och fetma. Genom att ta del av de resultat 

som visat sig i min undersökning ser jag en oförändrad situation som måste upphöra för att 

göra samhället mer jämställt och hållbart. För att skapa ett hållbart samhälle måste 

förändringar ske på alla samhällsplan, kosten är det mest elementära. En förändring kan ske 

på flera olika plan men det som påverkar ett barns kostvanor mest är föräldrarna. Vad man 

skulle kunna göra är att bjuda in föräldrar till seminarium alternativt lektioner i olika ämnen 

som exempelvis hem- och konsumentkunskap så att föräldrarna kan få en relevant kunskap 

om kost och näringslära. Dessutom kan skolorna själva genomföra enkätstudier om elevernas 

kostvanor och visar det sig att kostvanorna är bristfälliga kan man göra insatser i form av mer 

kunskapsförmedlande vad gäller kost och hälsa.  

Om man ser till föräldrars perspektiv kan det vara stressigt i ett samhälle där allt effektiviseras 

och där snabbmatsrestauranger och färdigmat blir allt mer lättillgängligt och där media gör 

stor påverkan. I dagens samhälle är det också en uppsjö av olika matlagningsprogram som 

tyvärr många gånger inte visar tillagning av hälsosam och fettsnål mat. Det kan alltså bli 

förvirrande att som förälder välja typ av mat i denna uppsjö av alla olika intryck. Min 

förhoppning är att det sker en förändring i samhället inom en snar framtid för hållbar 

utveckling mot ett jämställt samhälle.  

8.1 Genusteoretisk diskussion 

Mina resultat har visat på vissa skillnader mellan könens kostvanor. Det resultat som visar 

signifikant skillnad är flickornas frukostvanor på skolan med lågt socioekonomiskt index då 

de åt frukost väldigt sällan. Kanske är det så att pojkarna och flickorna på dessa skolor likt 

vad Fagrell & Nilsson (1998) förklarar jobbar med att forma sina kroppar.  

8.3 Förslag till vidare forskning 
Förslag till fortsatt forskning är att framförallt göra en bredare undersökning, att exempelvis 

genomföra en liknande undersökning i olika kommuner runt om i landet och då på ett 

betydligt större antal elever. Att också använda en mer exakt mätmetod för att undersöka 

elevers socioekonomiska tillhörighet. Det vore också mycket intressant att se till kost och 

betyg i andra ämnen. Vad är elevernas betyg i exempelvis de teoretiska ämnena? Jag har i 

diskussionsdelen enbart spekulerat möjliga orsaker till att eleverna har olika kostvanor och 
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sambandet till betyg i ämnet idrott och hälsa. Att undersöka orsaker till varför det inte skett 

några förändringar av elevers kostvanor och betyg i områden med lågt inkomst index skulle 

vara en högst aktuell forskningsfråga att besvara.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev till målsman för elev i årskurs 9  

 

Hej, 

 

Jag heter Mathias Österdahl och är lärarstudent vid Uppsala Universitet. Jag läser till lärare i 

hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa. Denna termin är min sista vilket innefattar 

examensarbete. Jag undersöker kostvanor och betyg i ämnet idrott och hälsa. Examensarbetet 

genomförs med hjälp av bland annat information sammanställt från enkäter. 

 

 Jag kommer att genomföra en enkätundersökning under skoltid om elevernas kostvanor i 

årskurs 9, denna enkätunderökning övervakas av lärarna i idrott och hälsa. Svaren är helt 

anonyma vilket innebär att inga namn publiceras och man kan heller inte relatera namn till 

svaren på frågorna. Enkätundersökningen behandlas konfidentiellt.  

 

Enkätundersökningen kommer äga rum v.39 

 

Kontakt information: 

 

 Mathias Österdahl 

Telefon: 0739840692 

Mail: Mathias.Osterdahl.5911@student.uu.se 

 

 Min handledare vid Uppsala universitet: 

 

Jörgen Mattlar 
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Telefon: 018-471 2446 

Mail: jorgen.mattlar@did.uu.se 

 

 

Med vänliga hälsningar/ Mathias Österdahl 

 

Bilaga 2 

 

Kostundersökning - elevenkät 

 

 

Med denna enkätundersökning vill jag ta reda på dina kostvanor, ta dig tid att verkligen 

göra ert bästa så att undersökningen blir så exakt som möjligt. 

 

Skriv inte ditt namn, denna undersökning är anonym 

 

Ringa in ett svar på varje fråga som bäst stämmer in på din kosthållning 

 

Obs! Du kan enbart ringa in ett svarsalternativ! 

 

 

tjej                                      kille 

 

Fråga 1.  

Hur ofta äter du frukost före skoldagarna? 

 

1              2               3               4              5          dagar 

 

mailto:jorgen.mattlar@did.uu.se
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Om du har svarat mindre än 5 dagar, förklara varför? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Fråga 2.  

Hur många dagar äter du lunch i skolan under en vecka? 

 

1              2               3               4              5          dagar 

Om du har svarat att du äter lunch i skolan mindre än 5 dagar, förklara varför? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

Fråga 3. 

Om du inte äter lunch i skolan under en vecka vad äter du då? 

Förklara………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..... 

 

 

Fråga 4.  

Hur många skoldagar äter du mellanmål? (exempel: smörgås, frukt, müsli, yoghurt, fil, 

risifrutti, smoothie) 
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1              2               3               4              5          dagar 

 

 

 

Fråga 5.  

Hur ofta äter du middag hemma under skolveckan? 

1              2               3               4              5          dagar 

 

 

 

 

 

Fråga 6. Hur ofta äter du middag ute (på stan) under skolveckan? 

 

1              2               3               4              5          dagar 

 

 

 

 

Fråga 7. 

Om du inte äter middag på kvällen vad äter du då? 

Förklara………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 
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Fråga 8.  

Hur många gånger under skolveckan äter ni gemensam middag med familjen (minst en 

förälder eller målsman närvarande)? 

1              2               3               4              5          dagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 9. 

 Ringa in de livsmedel som du oftast äter till frukost under skolveckan: 

Obs! Här kan du ringa in flera svarsalternativ 

Fil/yoghurt/mjölk/müsli/flingor 

 

Gröt och mjölk 

Kräm, frukt/nypon/bärsoppa 

 

Smörgås med pålägg 

Kaka/Bulle 

Ägg 

Mjölk/kaffe/te/choklad/Juice 
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Om du äter något annat, skriv vad det är 

här…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Fråga 10.  

Hur ofta äter du ”onyttiga mellanmål” under skoldagarna (t.ex. godis, kakor och bullar, 

chips eller läsk) 

 

1              2               3               4              5          dagar 

 

 

 

 

 

 

Fråga 11.  

Hur många dagar under skolveckan äter du ”Traditionell mat” (korv, fisk, kött, 

kyckling pasta/ris, kokt potatis,) 

 

1              2               3               4              5          dagar 

 

 

 

Fråga 12. 

 Hur många dagar under skolveckan äter du ”Onyttig mat” (pommes frites, läsk, 

kakor/bullar, chips, godis/choklad, pizza/hamburgare/kebab) 

 

1              2               3               4              5          dagar 
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Fråga 13. 

 Hur många dagar under skolveckan äter du ”nyttig mat” (hårt bröd, grönsaker, frukt, 

mörkt och hårt bröd och olika ostprodukter, till detta räknas också vegetarisk kost ) 

 

1              2               3               4              5          dagar 

 

Fråga 14.  

Hur många dagar under skolveckan dricker du läsk? 

 

1              2               3               4              5          dagar 

 

 

 

Fråga 15.  

Hur många dagar under skolveckan äter du frukt? 

 

1              2               3               4              5          dagar 

 

 

 

Fråga 16.  

Hur många dagar under skolveckan äter du grönsaker? 

 

1              2               3               4              5          dagar 
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Fråga 17.  

Hur många dagar under skolveckan äter du godis och chips? 

 

1              2               3               4              5          dagar 

 

 

Tack för din medverkan/ Mathias Österdahl 

 

Bilaga 3. 

Frukost energivärde 

Källa: Livsmedelsverket: http://www.slv.se/ (Livsmedelsdatabas) (2010-12-27)  

Frukost grupp 1. 

Livsmedelsnamn 

Energi 

(kJ)(kJ) 

Energi 

(kcal)(kcal) Protein(g) Fett(g) Kolhydrater(g) Fibrer(g) 

Frukostflingor typ corn flakes majs 

berik  1591 380 8 0,9 82,5 2,5 

Frukostflingor flingblandning müsli 

fullkorn frukt nötter socker el honung 1543 369 8 3,8 70,6 8,2 

Filmjölk fett 3%  251 60 3,4 3 4,8 0 

Yoghurt naturell fett 3 %  251 60 3,4 3 4,8 0 

Mellanmjölk fett  1,5% berik m D-

vitamin 198 47 3,4 1,5 5 0 

 

 

Frukostgrupp 2. 

  

Energi 

(kJ)(k

J) 

Energi 

(kcal)(kca

l) 

Protein(

g) 

Fett(g

) 

Kolhydrater(

g) 

Fibrer(

g) 

Havregrynsgröt fullkorn 

fiberhavregryn m mjölk kokt 

 

605 145 7,3 2,5 20,6 4,6 

         

Frukostgrupp 3. 

  Energi 

(kJ)(kJ) 

Energi 

(kcal)(kcal) 

Protein(g) Fett(g) Kolhydrater

(g) 

Fibrer(g) 

http://www.slv.se/
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Kräm bär o 

el frukt 

ospec. 

 284 68 0,2 0,1 15,8 0,9 

Nyponsopp

a ätf 

pastöriserad 

el på pulver 

berik  

 217 52 0,2 0,1 12,1 0,5 
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Frukostgrupp 4. 

  Energi 

(kJ)(kJ) 

Energi 

(kcal)(kcal) 

Protein(g) Fett(g) Kolhydrater

(g) 

Fibrer(g) 

Bröd mörkt 

glutenfritt 

fibrer ca 

6%  

 1250 299 2.7 6,4 55.6 2.8 

Ost hårdost 

fett 28%  

 228 55 4,1 4.2 0.2 0 

Matfettsbla

ndning fett 

75% 

berikad typ 

Bregott 

 140 33 0 3.8 0 0 

        

 

Frukostgrupp 5. 

 

Livsmedels

namn 

 Energi 

(kJ)(kJ) 

Energi 

(kcal)(kcal) 

Protein(g) Fett(g) Kolhydrater

(g) 

Fibrer(g) 

Mjuk kaka 

sockerkaka 

mjuk 

pepparkaka 

 1637 391 6,2 15,9 54,7 1,8 

Sött 

vetebröd 

kanelbullar 

hembakta 

 1317 315 6,6 11,6 45,1 1,3 

        

 

Frukostgrupp 6. 

Livsmedelsnamn 

 

Energi 

(kJ)(kJ) 

Energi 

(kcal)(kcal) Protein(g) Fett(g) Kolhydrater(g) Fibrer(g) 

Ägg konventionellt 

kokt 

 

568 136 12,3 9,7 0,4 0 

Joderat salt 

 

0 0 0 0 0 0 

         

 



47 

 

 

Frukostgrupp 7. 

  Energi 

(kJ)(kJ) 

Energi 

(kcal)(kcal) 

Protein(g) Fett(g) Kolhydrater

(g) 

Fibrer(g) 

Mellanmjöl

k fett  1,5% 

berik m D-

vitamin 

 198 47 3,4 1,5 5 0 

Kaffe 

bryggt 

 9 2 0,1 0 0,4 0 

Te bryggt  5 1 0 0 0,3 0 

Chokladdry

ck 

mellanmjöl

k 

 306 73 3,5 1,7 10,5 0,5 

Apelsinjuic

e drickf 

pastöriserad  

 181 43 0,6 0,1 9,8 0,1 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


