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SAMMANFATTNING
Inledning:
Flertalet studier har pekat på att konsumtionen av grönsaker och frukt är för låg i Sverige men
också i övriga Europa. Ökad konsumtion är starkt förknippad med minskad risk för
välfärdssjukdomar såsom olika former av cancer och hjärt- kärlsjukdom. WHO uppskattar att
cirka 2,8 procent av all världens dödsfall har en koppling till undermåligt intag av grönsaker
och frukt. Kvinnor och flickor äter mer grönsaker och frukt än män och pojkar. Det finns
forskning som tyder på att förmågan att identifiera grönsaker och frukt kan leda till ökad
konsumtion.
Syfte:
Att undersöka 11- åriga flickor och pojkars förmåga att till utseende identifiera grönsaker och
frukt samt smakacceptans för dessa.
Material och metod:
Studien genomfördes som en enkätundersökning med 13 frågor på 156 stycken 11-åringar
från tre kommunala skolor i en medelstor svensk stad.
Resultat:
Eleverna identifierade i genomsnitt 8,6 av de 13 sorterna. Motsvarande siffra för enbart
flickor var 9,2 och för pojkar 8,2. För smakacceptans hade eleverna i genomsnitt acceptans för
6,3 av de 13 sorterna. Motsvarande siffra för flickor var 7, och för pojkar 5,8. Det finns en
korrelation mellan förmåga att identifiera och smakacceptans på + 0,36.
Slutsats:
Studien visade att 11-åringar kunde identifiera 66 procent av grönsaker och frukter till
utseende. Flickor hade signifikant större förmåga att identifiera grönsaker och frukt än pojkar.
Den visade även att flickor hade en signifikant högre smakacceptans för dessa sorter, samt att
det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan förmåga att identifiera och smakacceptans.
Resultatet kan bidra till framtida arbete med att höja konsumtionen av grönsaker och frukt
bland barn i Sverige.
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ABSTRACT
Background:
Several studies have indicated that consumption of vegetables and fruit is low in Sweden but
also in other European countries. Increased consumption is strongly associated with reduced
risk of lifestyle diseases such as various forms of cancer and cardiovascular disease. WHO
believes that as many as 2,8 percent of the world's deaths are linked to deficient intake of
vegetables and fruit. Women and girls eat more vegetables and fruits than men and boys.
Some research suggests that the ability to identify vegetables and fruits can lead to increased
consumption.
Aim:
To investigate 11 year-old girls’ and boys’ ability to identify vegetables and fruit by
appearance and taste acceptability of these.
Materials and methods:
The study was conducted by using a questionnaire with 13 questions on 156 11 year-olds
from three public schools in a medium-sized Swedish city.
Results:
Students identified an average of 8.6 of the 13 varieties. The corresponding figure for girls
was 9.2 and 8.2 for boys. For taste acceptance, students had an average acceptance for 6.3 of
the 13 varieties. The corresponding figures for girls were 7 and for boys 5.8. There is a
statistical significant correlation between the ability to identify and taste acceptance of + 0.36.
Conclusions:
The study showed that 11 year-olds were able to identify 66 percent of the vegetables and
fruits by appearance. Girls had a significantly greater ability to identify vegetables and fruits
than boys. It also showed that girls had a significantly higher taste acceptability of these
varieties, and that there was a statistically significant correlation between the ability to
identify and taste acceptance. The results may contribute to future efforts to increase
consumption of vegetables and fruits among children in Sweden.
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1. Inledning
Ur flera olika hälsoaspekter är det viktigt att äta grönsaker och frukt (kommer fortsättningsvis
i denna uppsats att benämnas som GF). Låg konsumtion av GF är starkt förknippat med de
vanligaste välfärdssjukdomarna såsom; övervikt och fetma, diabetes, hjärt- kärlsjukdom och
cancer (1–3). Den låga konsumtionen av GF är ett stort globalt problem och Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 1,7 miljoner dödsfall varje år (2,8%) är
sammankopplade till ett undermåligt intag av GF (4).
Tidigare svenska kostundersökningar som gjorts bland barn såväl som vuxna visar på en
bristfällig konsumtion av grönsaker och frukt (5–7). I Simunaniemis undersökning om
konsumtion av GF äter svenskar i genomsnitt nära de aktuella svenska
kostrekommendationerna, men det förekommer individuella skillnader. I likhet med nationella
kostundersökningar visar studien att kvinnor generellt äter mer än män och det är främst färsk
frukt och råa grönsaker som konsumeras (8). En europeisk studie på 11-åringar visade att
endast 18,3 procent av svenska barn nådde upp till WHOs rekommendationer av GF (9).
I tidig ålder läggs grunden till kommande kostvanor och det är därför viktigt att frukt och
grönsaker introduceras tidigt. Redan vid ett års ålder kan barnen äta samma mat som övriga i
hushållet och det är här kostvanorna formas inför framtiden (10). Förskola och skola har
därmed enastående möjligheter att främja bra matvanor (11). För att öka kunskapen om GF
kan lösningar vara att arbeta med interventioner av olika slag. I en studie där förskolebarn
exponerades för GF genom interaktiva aktiviteter visades att de i större omfattning kunde
namnge och var mer villiga att prova vissa sorter än före interventionen (12). Ytterligare sätt
att öka kunskap kan vara att utveckla den pedagogiska måltiden och undervisningen i hemoch konsumentkunskap (13,14). Liknande interventioner har genomförts med fisk i Göteborg
(14).
Resultatet från denna studie kan vara användbart i kommande arbete för att öka kunskap om
och slutligen öka konsumtion av GF.

1.1 Grönsaker och frukt
Frukt och grönsaker är ett vedertaget samlingsbegrepp att använda i kostsammanhang. I denna
studie används begreppet i omvänd ordning -grönsaker och frukt för att betona vikten på
grönsaker.
Med grönsaker och frukt menas generellt livsmedel från växtriket men kan i olika
sammanhang utesluta eller omfatta vissa specifika sorter. Den botaniska definitionen på frukt
är ”ett moget fruktämne och dess innehåll”. Med grönsak avses växter eller växtdelar som
utnyttjas som föda. Dessa kan vidare indelas botaniskt i blad-, blom-, frö-, lök-, frukt-, stjälkoch stamgrönsaker, kål-, baljväxter, och rotfrukter. Skillnaden mellan frukt och grönsak är
oklar och användningsområdet kan vara det som avgör benämningen (15,16).
I Riksmaten barn 2003 räknas frukt och grönsaker till livsmedelsgrupperna ”frukt, grönsaker,
rotfrukter och juice och nektar”. Potatis och baljväxter (torkade) ingår inte (6). I Riksmaten
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2011 räknas grönsaker, baljväxter, rotfrukter och svamp till en grupp och frukt och bär till en
annan. Potatis indelas och beräknas separat (5). I Diet and Cancer Report 2007 har man valt
att dela in GF efter användningsområde. Stärkelserika rotknölar såsom potatis och andra
stärkelserika grönsaker, frukter och bär klassas separat då dessa inte enbart står för de
hälsofördelar som stärkelsefattiga grönsaker, frukter, bär och baljväxter gör (3).

1.2 Hälsoeffekter och rekommendationer
Grönsaker och frukt innehåller flertalet vitaminer, mineraler och bioaktiva substanser som är
viktiga och nödvändiga för att upprätthålla kroppens normala funktioner. Flera av mineralerna
och vitaminerna är essentiella det vill säga livsnödvändiga och kan inte syntetiseras i
människokroppen utan måste tillföras via kosten (3). Många agerar dessutom som
antioxidanter i kroppen vilket motverkar oxidativ stress och fria radikaler (17).
Vidare är GF med några få undantag energifattiga och rika på kostfibrer (3). Kostfiber har i
studier visat på samband med minskad risk för bland annat tjocktarmscancer (18). Vissa
grönsaker till exempel; avokado och oliver innehåller också enkel- och fleromättade fettsyror.
Att byta ut mättade fettsyror mot enkel- och fleromättade har i studier visat sig ha en
preventiv effekt på hjärt- och kärlsjukdom (3). Baljväxter är en grupp vegetabilier som
innehåller mycket protein och utgör ett bra komplement till animaliska produkter och har även
en trolig effekt mot cancer i magsäcken och prostata (3).
På grund av de bioaktiva substanser och kraftiga antioxidanter såsom betakaroten, lykopen,
vitamin C samt selen som GF innehåller kan icke stärkelserika grönsaker och frukter troligtvis
ha en minskande effekt för olika typer av cancer (3,19). Det finns även mindre utforskade
ämnen som samlats under namnet ”fytokemikalier”. Fytokemikalier består av olika kemiska
föreningar som exempelvis färgämnen, vilka anses ha en positiv effekt i människokroppen
men inte är livsnödvändiga. Alla effekter är inte klarlagda och ytterligare forskning på
området behövs (1,3).
I kostråd från Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderas ett minsta intag på
400 gram GF per dag (20). I Livsmedelsverkets kostråd, som grundar sig på den samlade
vetenskapliga forskningen i världen, rekommenderas ett dagligt intag av 500 gram frukter och
grönsaker för barn över 10 år och vuxna, vilket motsvarar ungefär tre frukter och två rejäla
nävar med grönsaker. Intaget skall vara varierat och ungefär hälften av grönsakerna bör
komma från grupperna grova grönsaker och baljväxter samt högst 100 gram av frukten bör
utgöras av juice. I Livsmedelsverkets kostråd är potatis inte medräknat i kvoten frukt och
grönt (21,22).

1.3 Barns kostvanor
En riksomfattande kostundersökning genomfördes på barn i Sverige under 2003, Riksmaten
2003 (6). Undersökningen gjordes på 4 åringar samt barn i årskurs 2 och 5. Resultatet visar på
att barn i likhet med vuxna sällan får i sig det rekommenderade dagliga intaget av grönsaker
och frukt och att konsumtionen av ”tomma kalorier” såsom saft, läsk, godis och kakor är för
hög. Faktum är att cirka 25 procent av barnens energiintag kommer från just dessa livsmedel.
Konsumtion av energitäta livsmedel i kombination med en stillasittande livsstil leder inte

2

sällan till övervikt och på sikt fetma samt andra välfärdssjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdom,
cancer och diabetes (23). Merparten av barnen som lider av fetma under sina barnår fortsätter
i stor utsträckning att lida av fetma även som tonåringar och vuxna.
I den europeiska Pro-children studien som genomfördes 2003, och inkluderade nio olika
länder framkom att konsumtionen av GF var en bra bit under rekommendationerna för 11åringar i samtliga av de medverkande länderna (9). Studien visar att låg konsumtion av GF
inte enbart är ett problem bland svenska barn, utan även ett problem i flertalet länder i Europa.
Av de medverkande länderna hamnade Sverige, med genomsnittskonsumtionen 238g/dag och
barn, på en 5:e plats av de 9 länder som deltog. Det landet med den lägsta uppmätta
konsumtionen i studien var Island med enbart 143g/dag och barn. Resultatet hade troligtvis
varit mer tillförlitligt om studien inte inkluderat konsumtionen av juice samt att definitionen
av juice länderna emellan inte alltid överensstämde. Det kan ha lett till att drycker som nektar,
saft och läsk av misstag förväxlats med juice hos barnen vilket givetvis leder till osäkra siffror
för intaget av juice, en felkälla som forskarna själva tar upp (9).

1.4 Faktorer som påverkar kostval och intag
Enligt en studie på barn/ungdomar med snittålder 12,8 år som undersökt eventuella orsaker
till konsumtionen av GF har flera faktorer identifierats (24). Subjektiva normer (identitet och
smakacceptans), upplevda hinder för hälsosam kost (fördomar och aversioner), näringsmässig
kunskap (varför man bör äta ett visst livsmedel), inlärda mönster (vanor som kan vara svåra
att förändra), föräldrastil (exempelvis en dominerande modersgestalt och tillbakadragen
fadersgestalt), religion/andlighet och psykisk hälsa har alla lyfts ut som signifikanta
bakomliggande faktorer som påverkar konsumtionen av GF.
Kostval är således komplext och därför kommer vi att redogöra och utgå från ett fåtal
faktorer. Faktorer som kan påverkas genom exempelvis pedagogiskt arbete i förskola/skola
eller genom interventioner av olika slag.
I de lägre åldrarna är konsumtionen av livsmedel starkt kopplat till neofobi det vill säga
rädslan för att pröva nya saker, barnen äter och prövar bara de livsmedel de känner igen sedan
tidigare och känner motvilja inför att prova nya saker. Vid neofobi spelar exponeringen över
tid en stor roll för att öka kännedomen och då även på sikt konsumtionen av GF (25–27).
I en artikel av Brug m.fl. framkom att exempelvis tillgänglighet och attityder är faktorer som
påverkar konsumtion hos skolbarn, men främst associeras gillande och smakpreferenser till
dagligt intag av GF (26). Även andra studier lyfter smak som en betydelsefull påverkande
faktor till konsumtion av GF (28,29).
Smak är den faktor som denna studie kommer fokusera på och undersöka.

1.5 Skillnad mellan könen
I en studie har Bere med flera undersökt varför flickor äter mer GF än pojkar (28). Resultatet
visade att mer än 81 procent av variationen mellan könen berodde på preferenser kopplade till
smak. Pojkar äter mindre GF för att de helt enkelt tycker mindre om dessa livsmedel. Varför
hade forskarna inget entydigt svar på men en teori är att det styrs av djuprotade psykologiska
skäl, exempelvis att män historiskt varit jägare och stått för familjegruppens köttförsörjning
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medan kvinnorna agerat samlare och bidragit med andra typer av livsmedel såsom bär, frukt
och grönsaker.
Även i en israelisk studie på smakpreferenser för grundsmaker har man hittat skillnader i
smak mellan könen. Kvinnor och flickor har generellt starkare smakacceptans än män och
pojkar. Vad skillnaderna beror på är ännu inte klarlagt och mer forskning behövs (29).
I Pro Children studien upptäcktes förutom att konsumtionen av GF bland deltagarna var för
låg, även en skillnad i konsumtion mellan 11- åriga flickor och pojkar i Sverige (9).
Genomsnittligt fruktintag bland svenska pojkar i studien var 137 gram per dag i jämförelse
mot flickornas 144 gram per dag. Motsvarande jämförelse gällande grönsakskonsumtion var
83 gram per dag för pojkar och 90 gram per dag för flickor.
I den rikstäckande kostundersökningen Riksmaten barn 2003 var skillnaden hos elever i
årskurs 5 tydliga, även om den inte var lika stor som hos den vuxna befolkningen (6). Flickor
åt i genomsnitt 207 gram grönsaker, rotsaker, frukt och bär per dag. Motsvarande mängd för
pojkar var 193 gram per dag, vilket motsvarar en skillnad mellan könen på 7,2 procent.
Baljväxter var ej medräknat då konsumtionen var lika mellan könen, i genomsnittet 4 gram
per dag.
Det faktum att konsumtionen av GF skiljer sig åt mellan könen är inget nytt och det gäller inte
enbart barn utan även den vuxna befolkningen. Redan i undersökningen Riksmaten 1998-99
var skillnaderna i konsumtion av rotfrukter, grönsaker, frukt och bär relativt stor bland den
vuxna befolkningen i Sverige (7). Kvinnor konsumerade i genomsnitt 275 gram per dag i
jämförelse med mäns 200 gram per dag. I den senaste versionen av Riksmaten 2010-11 har
konsumtionen av GF ökat hos både kvinnor (350g/dag) och män (300g/dag) men skillnaden
mellan könen kvarstår även om avståndet krymper (5). Skillnaden var 1998-99 hela 37,5
procent för att 2012 ha minskat till 16,6 procent.

1.6 Kostsociologiska teorier om könsskillnader
Det finns flertalet teorier angående hur det kommer sig att kvinnor och flickor äter mer
grönsaker och frukt än män och pojkar. Nedan följer några teorier som förekommer inom
kostsociologin.
Livsmedelsval kan även vara ett uttryck för könsroller. Kött representerar maskulinitet,
aggressivitet, virilitet och styrka, typiska manliga egenskaper. Grönsaker och frukter
representerar de färgstarka, dekorativa och delikata, typiska kvinnliga dragen (30).
Sociologen Katherine O´Doherty Jensen skriver om matens hierarki (30), en teori till varför
kvinnor/flickor i större utsträckning konsumerar grönsaker och frukt samt har högre
smakpreferenser för dylika livsmedel än män. Hon menar att det har att göra med en hierarki
eller rangordning mellan olika livsmedel, men också rangordning mellan könen. Kvinnor som
generellt har ansetts vara av lägre rang än männen äter också livsmedel som befinner sig långt
ner på rangskalan exempelvis grönsaker och frukter. Det i stark kontrast till att män som
generellt har högre rang äter kött, mycket kött och rött kött som är de livsmedel i toppen på
nämnd rangskala. I likhet med ovan nämnda rangordningar finns även teorier om måltidens
rangordning där kvinnor, som generellt har lägre status också värderar måltider annorlunda än
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män. Kvinnor kan med fördel äta ”frukostmat” såsom smörgås, mejeriprodukter och sallader,
det vill säga lättare måltider även som lunch och middag. På männens rangordning över
måltiderna är frukostmaten lågt värderad, och rejäla middagsmåltider innehållande ”kött
potatis, och sås” föredras.

1.7 Pedagogiskt arbete och interventioner för att främja goda matvanor
Kunskap i form av förmåga att identifiera grönsaker och frukter är en potentiell nyckelfaktor
för att ändra smakacceptanser och konsumtionsmönster. Vilka har ansvaret för att barnen
provar nya grönsaker och frukter? Många barn som går i förskola och skola äter flera av
dagens mål där varpå en del av ansvaret hamnar på personer utanför hemmet exempelvis
personalen i skolköken, som bör ge barnen möjlighet att testa ett varierat utbud av GF (11).
Även pedagoger och lärare måste bidra genom att uppmuntra till en ökad konsumtion och inte
minst, variation av valet av GF. Givetvis ingår det i uppdraget ”pedagogisk måltid” att som
vuxen och pedagog, föregå med gott exempel (31). Så här skriver Livsmedelsverket i skriften
Bra mat i skolan, 2013:
”Hem och familj har naturligtvis det grundläggande ansvaret, men eftersom de flesta elever
äter många av sina måltider utanför hemmet påverkas deras matvanor även av andra. Barn tar
efter vuxnas vanor och beteenden. ” (11).

Forskning har genomförts om hur interventioner i skolmiljö kan påverka intaget av
GF(12,32–34). Olika forskare presenterar i sina artiklar lite skilda slutsatser. En del menar att
interventioner med exponering har stor effekt endast på fruktkonsumtionen och blott en
minimal effekt på grönsakskonsumtionen (12,32). En annan studie sammanfattar resultaten
med att det krävs mångfacetterade insatser för att kunna påverka och förändra barnens
konsumtion av GF (33). En Meta-analys bestående av sju undersökningar menar att
interventioner i skolan har en effekt med måttligt ökad konsumtion av både GF (34).
Det finns framgångsrika exempel på interventioner i skolan som ökat konsumtionen av
specifika livsmedel. I en svensk studie från Göteborgs universitet undersöktes effekterna av
samordnade interventioner gällande utformningen av skolans matsal samt undervisningen i
hem- och konsumetkunskaps (HK) för elever i årskurs 8 (14). I studien var problemområdet
konsumtionen och attityderna till fisk. Eleverna fick särskild utbildning av de näringsmässiga
aspekterna av ökad fiskkonsumtion i HK- undervisningen samt en trevligare atmosfär i
skolmatsalen. Konsumtionen hade vid uppföljningen ökat i större utsträckning i skolorna med
interventionerna än i skolor utan.
Resultat från dessa studier kan bidra till att utforma lämpliga metoder för att främja goda
matvanor.

1.8 Identifiering och konsumtion
En studie från Frankrike undersökte i vilken omfattning barn mellan 8-11 år kunde identifiera
GF till utseendet med hjälp av kort föreställande olika sorter (27). Barn som kände igen GF
hade generellt en mer positiv attityd till dessa och var mer benägna att ”tycka om” dem.
Barnen smakade hellre på GF de kände igen och tyckte om än på de sorter de inte kunde
identifiera.
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Amerikansk forskning visar hur föräldrars GF inköp och därmed barnens exponering till GF
påverkar deras förmåga att identifiera och i slutändan konsumera mer grönsaker och frukter
(25). I studien medverkade 62 barn/föräldrapar. Metoder som användes var intervjuer,
inköpsdagbok med kvitto samt smaktester med barnen. Resultatet visade på en svag
korrelation mellan barnens förmåga att namnge GF samt deras vilja att prova de sorter som
erbjöds. De föräldrar som köpte mest GF hade i större utsträckning barn som var mer villiga
att smaka på de sorter som erbjöds dem.
Dessa undersökningar har legat till grund för designen i denna studie.

1.9 Avgränsningar
En hel del forskning har genomförts på skillnader i konsumtion av grönsaker och frukt de
senaste åren. Sambandet mellan kunskap och konsumtion är däremot ett relativt nytt
forskningsområde som tenderar att bli väldigt brett. Vad menas med kunskap? I denna
undersökning har kunskap likställts med råvarukännedom på grönsaker och frukter. För att
ytterligare begränsa området har vi valt att definiera ”kunskap” som förmåga att utifrån
utseendet identifiera grönsaker och frukt.
I denna studie använder vi begreppet smakacceptans och syftar då till ett godkännande eller ej
i smaken på respektive grönsak eller frukt.
I själva undersökningen behandlas endast ett begränsat antal grönsaker, några bär och någon
frukt som valts ut för att passa studiens syfte och genomförande. För enkelhetens skull
används i både resultat och diskussion det vida begreppet grönsaker och frukt (GF) för de
utvalda sorterna i undersökningen.
I övrigt är studien begränsad till elever i årskurs fem, vilka alla är runt 11 år. Materialet har
samlats in på tre skolor i en medelstor svensk stad.
Studien är genomförd på svenska.
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2. Syfte
Syftet med studien är att undersöka 11- åriga flickor och pojkars förmåga att till utseende
identifiera grönsaker och frukt samt smakacceptansen för dessa.
Till undersökningen utformades följande frågeställningar och hypoteser.







Hur väl kan 11-åringar i Sverige identifiera grönsaker och frukter utifrån utseende?
Förekommer det en skillnad mellan könen i förmågan att identifiera grönsaker och
frukter till utseendet?
Hypotes: Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan förmågan att identifiera
grönsaker och frukter till utseendet mellan flickor och pojkar i 11- års åldern.
Förekommer det en skillnad mellan könen beträffande smakacceptans för grönsaker
och frukter?
Hypotes: Det finns en statistisk signifikant skillnad i smakacceptans för grönsaker
och frukter mellan flickor och pojkar i 11- års åldern.
Förekommer det ett samband mellan förmåga att identifiera grönsaker och frukter
och smakacceptans?
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3. Material och Metod
3.1 Litteratursökning
De vetenskapliga artiklarna är inhämtade under april månad 2013 från databaser tillgängliga
från Uppsala universitetsbibliotek. Sökord som användes var fruit*, vegetables*, 11 year
old*, consumption*, knowledge*, taste*. Flertalet av artiklarna fanns tillgängliga på
databaserna ScienceDirect och Scopus. Ett antal artiklar söktes på titel och författarnamn efter
att de återgetts i referenslistan i redan utvalda, relevanta artiklar. Artiklarna valdes med få
undantag ut från åren 2003-2013 för att vara så aktuella som möjligt. Annan information som
använts är rapporter från Livsmedelsverket och hemsidor, som hittats som elektroniska källor.
Även läroböcker i ämnet kost har använts i viss utsträckning.

3.2 Datainsamling och undersökningsmetod
Undersökningen genomfördes i form av en deduktiv, kvantitativ tvärsnittstudie (35) och
utfördes veckorna 16-18 under april och maj månad 2013.
För att jämföra kunskapsnivån i fråga om att identifiera grönsaker och frukt valdes en
enkätundersökning. Enkätundersökningar är en billig metod men med nackdel att det ofta blir
ett stort bortfall. Om enkäten genomförs på en plats där någon gett sitt tillstånd, och att den
genomförs med direkt mänsklig kontakt kan detta problem minska. Ytterligare risk med
enkätundersökningar är missförstånd (35). Utifrån detta valdes att göra en enkät i
pappersform, i klassrum på skola där rektor gett tillstånd och där studieansvariga var
närvarande vid genomförandet.
Enkäten utformades som ett häfte bestående av tre A4 ark; ett försättsblad med information
och fråga om könstillhörighet, samt två sidor med färgbilder och tillhörande svarsrad och
frågan ”Tycker du att den smakar gott?” med de tre svarsalternativen: ”Ja”, ”Nej” samt ”Vet
inte” efter varje grönsaks/fruktbild. Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 2.
Grönsakerna och frukterna som användes i enkäten valdes ut med tanke på praktiska, estetiska
och näringsmässiga skäl. Att undersöka huruvida eleverna känner till vad vi anser vara
allmänt vedertagna och vanliga sorter av GF (exempelvis tomat, gurka, isbergssallat, banan,
äpple osv) ansågs inte passande för målgruppen och därmed inte relevant för studiens syfte.
De GF som valdes ut var exempelvis rotfrukter, fruktgrönsaker och bär, som exempelvis är
goda källor till vitaminer, mineraler eller kostfibrer. Av praktiska skäl var ett kriterium för de
GF som användes i enkäten att de skulle kunna återges med en bra bild, och som inte skulle
kunde missuppfattas eller blandas ihop med någon liknande sort. Av estetiska skäl användes
vissa sorter för att utformningen av enkäten skulle vara tilltalande och därigenom motivera
eleverna att utföra enkäten. För bilder och bakomliggande tankar till val av grönsaker och
frukt, se bilaga 3.
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Med tanke på lagen om upphovsrätt och att bilderna inte görs ”tillgängliga för allmänheten”
togs dessa från internet. Inga av enkäterna har lämnats ut och på så vis sprids inte bilderna
vidare.
23 § Offentliggjorda konstverk får återges
1. i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte,
2. i anslutning till texten i en kritisk framställning, dock inte i digital form och
3. i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse, dock inte om
verket har skapats för att återges i en sådan publikation (36).

Vid utformningen av enkäten valdes huvudfrågan som fråga utan svarsalternativ och eleven
fick skriva ner sitt svar på en tom rad. Slumpen att gissa sig till rätt svar minimerades då. På
följdfrågan ”Tycker du att den smakar gott?” för att utröna smakacceptans fanns det tre låsta
svarsalternativ; ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet inte”.
Grönsakerna och frukterna på bilderna framställdes mot vit bakgrund för att skala bort allt
som inte tillhörde grönsaken eller frukten i fråga. I enkäten presenterades GF blandat utan
någon inbördes ordning. Med enkäten undersöktes faktorer såsom igenkänning och
smakacceptans.
Insamling av data skedde på samtliga skolor under en tidsperiod av 10 dagar. Enkäterna
fylldes i individuellt av eleverna och de uppmanades att inte samarbeta. Studieansvariga var
på plats i klassrummet under ifyllandet för att vara behjälpliga och reda ut eventuella
oklarheter med enkäten. I direkt anslutning till att eleverna deltagit i studien redovisades de
rätta svaren med hjälp av bilder på grönsaker i naturlig storlek och eleverna bjöds på frukt
som tack för hjälpen. Efter databearbetning av enkäterna skickades brev till respektive klass
med information om resultatet för hela den aktuella skolan.

3.3 Urval
Populationen i undersökningen bestod av 11-åringar i årskurs fem på tre kommunala
grundskolor i en medelstor svensk stad. Deltagarna i studien identifierades med ett så kallat
bekvämlighetsurval och kommunala skolor med elever i årskurs 5 kontaktades. De skolor som
visade intresse fick delta i studien utan inbördes ordning. Stickprovet omfattade 158 elever
från 3 skolor från olika delar av staden. Information om demografin för stickprovet har inte
undersökts närmare. Generellt kännetecknas staden i fråga av hög utbildningsnivå i och med
den tillhörande högskolan/universitetet. Enligt Statistiska centralbyrån har 39 procent av den
vuxna befolkningen eftergymnasial utbildning (37). Vilket motsvarar en sjundeplats bland
Sveriges kommuner.

3.4 Material och bortfall
Totalt tillfrågades 158 elever i 3 skolor att delta i studien. Av dessa var det endast 2 elever (en
pojke och en flicka) som valde att inte delta, se bortfall i tabell 1. Totalt var det slutligen 156
elever (98,7 %) som valde att delta vilket betyder att det externa bortfallet uppgick till totalt
1,3 procent. Samtliga enkäter var adekvat ifyllda vilket resulterade i att inget internt bortfall
skedde. Av de individer som fullföljde enkäten var 58 procent pojkar samt 42 procent flickor.
I tabell 1 redovisas deltagare och könsfördelning på respektive skola.
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Tabell 1. Redovisning av antal deltagande skolor och elever inklusive bortfall. Summering av totalt antal deltagare i det
slutgiltiga materialet.

Skola 1
Skola 2
Skola 3
Totalt

Antal
(n)

Bortfall
(n)

Bortfall
(%)

32
36
90
158

1
1
2

3.0%
1.1%
1.3%

Efter
bortfall
(n)
31
36
89
156

Pojkar (n)

Pojkar
(%)

Flickor
(n)

Flickor
(%)

14
24
52
90

44.0%
66.7%
58.0%
57.7%

17
12
37
66

56.0%
33.3%
42.0%
42.3%

3.5 Databearbetning
Svaren från enkätundersökningen matades in och analyserades i SPSS version 21. Med hjälp
av två oberoende t-test utrönandes eventuella samband mellan variablerna förmåga att
identifiera GF och kön, samt till att analysera sambandet mellan kön och acceptans för smak.
Till samtliga tester valdes en signifikansnivå på 5 procent (α<0,05). Svaren från respektive
elev och skola kodades i datamaterialet för att säkerställa elevernas integritet, även då inga
namn stod på enkäterna. För att testa styrkan i eventuella samband mellan kön och förmåga
att identifiera GF, kön och smak acceptans av GF användes Spearman’s rho och för antal rätt
i förmåga att identifiera och smakacceptans gjordes även Pearson’s korrelationsanalys (38).

3.6 Kvalitetsvärdering
Validitet och Reliabilitet
Enkätundersökningar används ofta i kvantitativa studier och har även specifikt använts på
barn i exempelvis Pro Children studierna då i något annorlunda form eftersom det rörde sig
om ett frekvensformulär och 24h- matdagbok (9).
Enkäten som användes i denna studie är inte använd i tidigare studier och är således inte
validerad. Den testades dock på ett antal barn i en mindre pilotstudie för att utröna huruvida
enkäten uppfyllde sitt syfte. Efter utvärdering av pilotstudien reviderades och förtydligades
bilder och informationstext. Pilotstudien beskrivs mer utförligt under nästa rubrik.
Pilotstudien ger styrka åt både studiens validitet som reliabilitet (35,38).
Mäta förmåga att identifiera grönsaker och frukt till utseende med hjälp av färgbilder anser vi
vara ett adekvat sätt, och kan på så vis uppfylla syftet med studien. Bilder på GF har använts i
liknande syfte i tidigare undersökningar med elever 8-11 år (27). För att undvika att
deltagarna chansar eller av slump lyckas välja rätt svarsalternativ utformades enkäten utan
alternativ. Eftersom bilder på grönsakerna och frukterna testats i pilotstudien anser vi att
risken för förväxling av olika grönsaker och frukter minskats även om den i allra högsta grad
fortfarande fanns kvar på vissa av GF såsom svarta vinbär och blomkål. Genom tilläggsfrågan
”Tycker du att den smakar gott” med svarsalternativen; ”Ja”, ”Nej” och ”Vet inte” anser vi att
frågan om smakacceptans blir besvarad på ett bra sätt. Kryssfråga på enkätens framsida gav
svar på vilket kön respondenten hade och möjliggjorde på så vis jämförelser mellan könen.
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Ett antal studier som ligger till grund för våra antaganden är utförda på barn i 11- års ålder
(9,27,32). Därför är det en styrka att all data från undersökningen vi gjort är baserad på barn i
femte klass, vilka är runt 11 år. Då enkäten fylldes i individuellt och inte i grupp har svaren
inte påverkats av de andra deltagarna i klassrummet i någon större grad vilket givetvis är att
föredra för att få tillförlitliga resultat. Enkätundersökningen genomfördes i klasserna vilket
bidrog till en mycket hög svarsfrekvens, något som annars brukar vara svårt vid just
enkätundersökningar. Man får ibland räkna med ett bortfall på 20 procent eller mer (38).
Det är begränsat med text i enkäten och det är därför enkelt att anpassa den till andra språk
utan att innebörden går förlorad i och med översättningen. Dock är valet av grönsaker och
frukter anpassat något till nordiska förhållanden och bör övervägas inför en eventuell
anpassning till andra länder där andra sorters grönsaker och frukter kan vara av större intresse
för att undersöka förmågan att identifiera. För att nämna ett exempel; svarta vinbär är vanligt i
Sverige och inte sällan en växt som hushållen själva odlar i trädgården, dock så är
utbredningen för svarta vinbär mycket begränsad till Nordeuropa samt vissa platser i
Nordamerika och på så vis ganska ovanlig i andra delar av Europa och världen (39). GF som
inte växer naturligt i landet och som även är ovanliga i form av importvaror anser vi är mindre
lämpade i ett sådant test då barnen troligtvis aldrig sett dem.

3.7 Pilotstudie
Enkäten testades i en pilotstudie för att se om den uppfyllde syftet med studien samt var lätt
att förstå av en elev i årskurs 5. Pilotstudien genomfördes på sex barn i åldrarna 9-14 år,
identifierade från ett bekvämlighetsurval, en vecka innan besöket i den första klassen.
Eleverna fick fylla i enkäten, skriva kommentarer, berätta vad de tyckte, och om det var något
som var oklart eller svårt att förstå. Några av barnens föräldrar samt ytterligare vuxna fick
även de lämna synpunkter.
Efter pilotstudien utvärderades och reviderades enkäten med ett par små justeringar i
informationstexten utifrån inkomna synpunkter. De huvudsakliga problemen som uppkom
under pilotstudien gällde bildkvalité, missvisande bilder, bilder som lätt blandades ihop samt
storlek på själva bilden. Ändringar som genomfördes var följande; missvisande bilder togs
bort, bildkvalitén förbättrades genom att bilder med låg kvalitet togs bort och någon byttes ut,
antalet bilder/frågor minskades från ursprungliga 20 till 13. Bland de grönsaker/frukter som
togs bort var; kålrabbi, rabarber, krusbär, plommon, majrova med flera. Anledningen var att
vissa rotsaker såsom majrova och kålrabbi inte ens kunde identifieras av barnens föräldrar.
Några ansåg att plommonen såg ut som äpplen eller nektarin varpå dessa uteslöts.
Deltagarna i pilotstudien var inte med i själva undersökningen.

3.8 Etiska ställningstaganden
En förfrågan skickades ut till ansvariga rektorer på de utvalda skolorna för att dessa skulle
kunna ta ställning och ge sitt bifall till genomförandet av studien, se bilaga 4. Eftersom
materialet i undersökningen var elever i årskurs 5 och därmed under 15 år utformades även ett
följebrev till föräldrar, se bilaga 5. Brevet skickades med till rektorn som i sin tur kunde
sprida detta innan undersökningstillfället. Både i kontakten med rektorer och med föräldrar
klargjordes att undersökningen var frivillig och konfidentiell. Föräldrarna fick då möjlighet att
ställa sig nekande till att deras barn skulle delta.
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Enkäten börjar med en förklarande del som berättar att studien är frivillig och att den när som
helst kan avbrytas. Eftersom studieansvariga ser vilka som deltar i undersökningen är studien
inte helt anonym, men då inga namn på elever, skolor eller stad förekommer i
resultatredovisningen anser vi att studien är konfidentiell.
Ett problem som kan uppstå vid genomförande av enkät i klassrum är att de elever som inte
vill delta ändå kan känna sig indirekt tvingade för att inte avvika mot gruppen. För att
motverka detta informerades alla elever från början vad som gäller då man inte vill delta, det
vill säga att det är frivilligt, att personen när som helst kan avbryta, att det bara är att fylla i
kön och sedan vända på pappret om personen inte alls önskar delta. Enkäten innehöll inga
frågor av känslig natur som kunde påverka svarsfrekvensen negativt.
I enlighet med gällande forskningsetiska rekommendationer har alla fyra delar; information,
samtycke, konfidentiellitet, nyttjande, i individskyddskravet tagits i beaktande. Rektorer,
föräldrar och elever har fått ta del av studiens syfte, vad data kommer att användas till, att
studien är frivillig och konfidentiell samt att de kommer att få ta del av resultatet (40).
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4. Resultat
Antal poäng i förmåga att identifiera GF utifrån utseende och antal ”Ja” svar gällande
smakacceptans redovisas i tabell 2 för respektive kön och totalt för hela stickprovet.
Poängfördelning för identifiering av GF, se tabell 3. Resultatet från enkäterna visar att det
finns tydliga skillnader i förmågan att identifiera GF för nästan alla av de tretton olika
sorterna mellan flickor och pojkar, vilket betyder att vår hypotes gällande förmåga att
identifiera bekräftats. Endast rädisa, broccoli och majs identifierades i lika stor utsträckning
av både flickor och pojkar. Medelvärdet för flickor i förmåga att identifiera GF är 9,2 i
jämförelse med pojkarnas 8,2. Skillnaden på lite drygt ett poäng motsvarar en skillnad på 8,9
procent vilket är statistiskt signifikant, se statistisk analys tabell 4. Flickor i stickprovet har
därmed en bättre förmåga att identifiera GF utifrån utseendet än vad pojkar har i samma ålder.
Med tanke på att könsfördelningen inte var balanserad (65 flickor och 91 pojkar) har alla
jämförelser gjorts i procent istället för absoluta tal för att inte bli missvisande.
Resultat gällande förmåga att identifiera gav för det totala stickprovet med totalt 156
respondenter ett medelvärde på 8,6 poäng, se tabell 2. Vidare kan man se att ingen av de 65
flickorna har fått ett resultat bestående av mindre än tre poäng. Pojkarnas lägsta poängvärde
var ett poäng. För poängfördelningen på hela det undersökta stickprovet, se tabell 3.
Typvärdet för undersökningen var 9 poäng vilket 16 procent av deltagarna fick. Frekvenser
visar individuella skillnader, där endast en person fick 1 poäng medan 7 personer fick
maxpoäng på 13. Delar man in resultatet i tre grupper blir fördelningen följande. Knappt 1/5
av gruppen hade ≤ 6 rätta svar, och dryga 1/5 hade ≥ 11 rätta svar. 3/5 (60 %) av stickprovet
gav från 7 tom 10 rätta svar. Spridningen i resultatet är större för flickorna än för pojkarna, se
standardavvikelse i tabell 4.
Resultatet för smakacceptanser är generellt lägre än förmågan att identifiera GF. Även i
resultatet för smakacceptans syns tydliga skillnader mellan könen. Flickorna har i genomsnitt
smakacceptans för 7 av de 13 GF som fanns med i enkäten. Motsvarande siffra för pojkarna
var 5,8 stycken. Skillnaden i medelvärde på 1,2 motsvarar 16,8 procent. Skillnaden är
statistiskt signifikant, se tabell 4. Flickorna har en högre smakacceptans för 12 av de 13
sorterna. Det totala medelvärdet för stickprovets smakacceptans blev 6,3 vilket betyder att
eleverna tycker om/har smakacceptans för nästan hälften av alla sorterna i undersökningen.
Svarsfördelningen för stickprovet var i smakacceptans; 1-6 ”Ja”svar =89 elever (57 %), 710”Ja”svar =53 elever (34 %), 11-13”Ja”svar = 14 elever (9 %). Pojkar har en större spridning
i resultatet när det kommer till smakacceptans, se standardavvikelse i tabell 4.. Blanka svar
uppgick till 6,5 procent, det vill säga inget av alternativen ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet inte” hade
kryssats för på frågan gällande smakacceptans.
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Vid analyser av sambandet mellan kön och förmåga att identifiera GF upptäcktes ett svagt
negativt samband på -,189. Även i test av sambandet mellan kön och smakacceptans fanns ett
svagt negativt samband på -,22. Båda sambanden är svaga men statistiskt signifikanta.
Vid analys av sambandet mellan förmåga att identifiera GF samt smakacceptans upptäcktes
ett något starkare positivt samband på +,36. Sambandet är medelstarkt och statistiskt
signifikant, se tabell 5.
Tabell 2. Resultatet för förmåga att identifiera samt för smakacceptans. Skala: eftersom det var 13 frågor i enkäten
kunde eleverna max identifiera och acceptera 13 stycken GF.

Antal
(n)

Antal
(%)

Förmåga
att
Flicka
identifiera

65

42 %

9.2

9

2.4

3.00

13.00

Pojke

91

58 %

8.2

8

2.3

1.00

13.00

Total

156

100 %

8.6

9

2.4

1.00

13.00

Flicka

65

42 %

7

6

2.7

2.00

13.00

Pojke

91

58 %

5.8

6

2.9

0.00

12.00

Total

156

100 %

6.3

6

2.8

0.00

13.00

Smakacceptans

Medelvärde Median

Tabell 3. Poängfördelning gällande förmåga att identifiera.

Rätt
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total

Frekvens
1
2
6
7
14
20
23
25
24
15
12
7
156

%
kumulativ %
0.6%
0.6%
1.3%
1.9%
3.8%
5.8%
4.5%
10.3%
9.0%
19.2%
12.8%
32.1%
14.7%
46.8%
16.0%
62.8%
15.4%
78.2%
9.6%
87.8%
7.7%
95.5%
4.5%
100 %
100 %
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S.
Min
avvikelse

Max

4.1 Förmåga att identifiera
De GF som eleverna tillsammans hade enklast att identifiera var; avokado, körsbär, björnbär,
broccoli och majskolv. De GF som upplevdes som svårast var; rotselleri, aubergine,
palsternacka och squash. Ser man på skillnaderna mellan könen så kan flickorna i större
utsträckning identifiera alla GF utom rädisor där pojkarna med två procents marginal var
bättre. Skillnaden i förmågan att identifiera körsbär, björnbär och blomkål är mellan 15-19%
till flickornas fördel, se figur 1.

Figur 1. Andel elever (%) som kan identifiera respektive grönsak och frukt för respektive kön (pojkar n=91 samt flickor n=
65) separat och för det totala stickprovet (n= 156).
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4.2 Smakacceptans
Smakacceptans mättes på de 13 GF ifråga om ”ja” eller ”nej”. I smakacceptans är körsbär,
björnbär och majskolv de i särklass mest accepterade GF, det vill säga de med flest ”ja”. De
som är minst accepterade är; rotselleri, aubergine, palsternacka och squash. Även i
smakacceptanser är det skillnader mellan könen. Flickor har i högre grad smakacceptans för
alla GF förutom palsternacka där pojkarna har en något högre acceptans med två procents
marginal. Den största skillnaden mellan könen återfinns för körsbär, björnbär, svarta vinbär
samt squash, se figur 2.

Figur 2. Andel elever (%) som accepterar smak för respektive grönsak och frukt för respektive kön separat (pojkar n=91
samt flickor n= 65) och för det totala stickprovet(n= 156). Skalan var ”ja” eller ”nej”, endast ”ja svar” redovisas i figuren.
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4.3 Samband
Hos flera av sorterna finns det ett tydligt samband mellan förmåga att identifiera och
smakacceptans, exempelvis körsbär, björnbär, svarta vinbär samt rotselleri som
överensstämmer till den grad att staplarna är ungefär lika långa. Se figur 3 för sambanden i
resultatet från hela stickprovet.

Figur 3. Stapeldiagrammet visar på sambanden mellan förmåga att identifiera samt smakacceptans för de 13 GF. När blåa
och röda stapeln är nära varandra är förmåga att identifiera och smakacceptans väldigt lika. Totalt antal n = 156.
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4.4 Statistisk analys
För att undersöka om resultaten skilde sig åt signifikant mellan könen och för att utröna
eventuella samband gjordes hypotestester i form av oberoende t-test. För att testa sambandet
mellan olika variabler användes Pearson’s och Spearman’s korrelationsanalyser se tabell 4
och 5. Alla analyser genomfördes i programmet Statistical package for social science (SPSS
version 21). Signifikansnivån som användes genomgående var 0,05.
För att se huruvida skillnaderna mellan könen i fråga om förmåga att identifiera samt
smakacceptans genomfördes två oberoende t-test. Skillnaderna i antal rätt mellan pojkar och
flickor i stickprovet är statistiskt signifikant på 0,01 nivån i båda testen, vilket visar att det
med mycket stor sannolikhet föreligger en skillnad i resultatet mellan könen som inte
uppkommit slumpmässigt. Flickor kan identifiera GF i större utsträckning än pojkar samt har
en högre smakacceptans för dessa, se tabell 4.

Tabell 4. Hypotesprövning för att undersöka huruvida skillnaderna mellan könen i fråga om antal rätt och
smakacceptans var signifikanta.

Kön

Antal
(n)

Antal
(%)

Medelvärde

Std.
avvikelse

pojke

91

58 %

8.2

2.3

flicka

65

42 %

9.2

2.4

pojke

91

58 %

5.8

2.9

flicka
65
**Signifikant på 0.01-nivån

42 %

7

2.6

Rätt
identifiering
Smak
acceptans

Medelvärde
skillnad

Pvärde

1

0.008**

1,2

0.009**

För att undersöka ett eventuellt samband mellan kön och förmåga att identifiera GF samt
smakacceptans genomfördes Spearman’s rho som är ett korrelationstest (38). Analysen på
antal rätt visade på ett svagt statistiskt signifikant samband mellan kön och förmåga att
identifiera GF -,22. P-värdet 0,006 är lägre än signifikansnivån på 0,05 vilket tyder på att
korrelationen med största sannolikhet finns och att den inte har uppkommit slumpmässigt. I
analysen smakacceptans fanns ett något svagare samband på -,189, även det statistiskt
signifikant, se tabell 5.
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En Pearsons Korrelationsanalys genomfördes mellan det totala resultatet för antal rätt i
förmåga att identifiera och det totala resultatet för smakacceptans för att utröna om det finns
ett samband mellan dessa. Korrelationen visade på ett medelstarkt positivt samband på +,36,
även i det här fallet statistiskt signifikant, se tabell 5. Testerna visar inte på kausalsamband
dvs. orsak och verkan, endast om det finns ett samband eller ej, och hur starkt det i så fall är
(38). För att veta vilken variabel som påverkar den andra behövs ytterligare analyser.
Tabell 5. Korrelation mellan variablerna kön och smakacceptans, kön och förmåga att identifiera samt
smakacceptans och förmåga att identifiera.
Korrelation

P-värde

Spearman’s rho
Kön och smakacceptans

*

-.189

.018

Spearman’s rho
Kön och förmåga att
identifiera
Pearsons korrelation
Smakacceptans och förmåga
att identifiera

**

-.22

**

.36

.006

.000

* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-vägs).
**Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-vägs).
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5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Resultatet i studien bekräftar resultat från tidigare kvantitativa undersökningar inom området
(9,25,27). Det finns tydliga skillnader mellan könen, där flickor i större utsträckning än pojkar
har en förmåga att identifiera grönsaker och frukt samt har en större smakacceptans för dessa
sorter. Det finns en korrelation som visar på ett samband mellan förmåga att identifiera GF
och smakacceptans.
Flickor äter mer GF än pojkar (5,6,9). Vår undersökning bekräftar våra hypoteser om att det
även föreligger skillnader i förmågan att identifiera samt i smakacceptansen mellan könen. Vi
anser att förmågan att identifiera troligtvis är nära förknippat med smakacceptans som i sin tur
är förknippat med konsumtion. Tidigare studie som presenterats har visat samband mellan
exponering och identifiering i form av bilder på GF och benägenheten att äta de sorter barnen
lärt sig att identifiera (27). I en undersökning där föräldrars inköp av GF kartlagts och
jämförts med deras barns vilja att konsumera GF har forskare hittat samband och menar att
viljan att konsumera ökar i och med större inköp och således exponeringen i hemmet (25).
Även om nyss nämnda studie gjordes på barn i förskolan anser vi att exponering troligtvis är
av stor betydelse även senare i barnens liv och under skoltiden. Det finns dock studier som
menar att det är lätt att öka kunskap men att det sällan leder till en över tid beständig ökning
av konsumtion (41).
De sorter som eleverna hade lättast att identifiera var i fallande ordning majskolv, broccoli,
avokado, körsbär och björnbär. Samtliga av dessa identifierades av mer än 85 procent av
eleverna och varför just dessa GF identifierades i stor utsträckning kan vi bara spekulera i.
Kanske har dessa GF attraktiva och säregna utseenden som lättare fastnar i minnet. Många av
eleverna kanske bor i hus med tillgång till egen trädgård. De GF som identifierades i lägst
utsträckning var i fallande ordning rotselleri, palsternacka, aubergine samt squash. Tankar
kring att just dessa sorter var svårast att identifiera är att barnen inte exponerats för dessa då
de kanske inte köps och äts i större utsträckning. En annan orsak kan vara är att de sällan eller
aldrig äts i sin ursprungliga form. De är ofta ingredienser i varm mat och kan på så vis kanske
vara svåra att härleda till sin råa form. De förkommer hackade, mosade och till synes oidentifierbara i många maträtter, särskilt vegetariska. Rotselleri och palsternacka förekommer
i svensk husmanskost exempelvis i grönsakssoppa och mos med olika rotsaker där det kan
vara svårt att härleda en bit till en namngiven grönsak/rotfrukt. Squash och aubergine
förekommer mer i vissa utländska maträtter såsom moussaka och wok, rätter som visserligen
är populära bland barn men som även här är blandade och kanske svåra att identifiera.
Resultatet av enkäten med 156 elever i stickprovet visar på att det finns en statistisk
signifikant skillnad mellan flickor och pojkars förmåga att identifiera GF. Gällande avokado,
rädisa, rödbeta, palsternacka, broccoli, rotselleri och majskolv var könsskillnaderna små (15%), vilket kan betyda att dessa uppstått av slumpen. Flickor var bättre än pojkar på att
identifiera hela 12 av 13 sorter. Varför just rädisor identifierades mer av pojkar är oklart, men
kan som sagt bero på slumpen eftersom skillnaden endast var 2 procent (ej signifikant). För
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körsbär, björnbär, svarta vinbär, blomkål och aubergine var dock skillnaderna betydligt
större (10-19%).
Resultatet för smakacceptans visar att respondenterna i större utsträckning identifierar än
accepterar smaken hos sorterna. Liksom identifieringförmåga ligger majskolv, körsbär, och
björnbär i toppen även i fråga om smakacceptanser. Minst 78 procent av eleverna har
smakacceptans för dessa sorter. De GF som eleverna tyckte minst om var exakt samma vilka
som i lägst utsträckning kunde identifieras, det vill säga rotselleri, palsternacka, aubergine
och squash. Detta kan tyda på att många inte exponerats för dessa, vidare inte kan identifiera
dem och således inte lärt sig att tycka om dem. Även om smakacceptansen generellt var lägre
än för identifiering på dessa GF så var skillnaden mellan könen något större.
Vid undersökningstillfället uppmanades eleverna tydligt att svara på frågan - Tycker du den
smakar gott? och välja något av alternativen ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet inte” men trots detta var
det ett antal personer som lämnade blankt. Beroende på hur dessa skulle ha svarat hade
resultatet gällande smakacceptans till viss del kunnat påverkas.
Eftersom våra hypoteser bekräftades gällande flickors förmåga att identifiera GF samt att de
har högre smakacceptans än pojkarna genomfördes även en korrelationsanalys på variablerna
antal identifierade och antal smakacceptans. Resultatet av analysen som visade ett
medelstarkt positivt samband mellan variablerna är statistiskt signifikant och tyder på
samspelseffekter mellan förmågan att identifiera och smakacceptans. De fyra minst
identifierade GF är också de fyra minst accepterade smakmässigt. Dessa var som tidigare
nämnts palsternacka, aubergine, rotselleri samt squash. Alla visade sig vara svåra att
identifiera och att acceptera. Resultatet är mycket intressant och det är helt i linje med vår
teori om att förmågan att identifiera hör ihop med smakacceptans, och som vidare troligtvis är
starkt förknippat med konsumtion.
I denna studie är det främst grönsaker som undersökts. De fåtal frukter och bär som
inkluderats har alla legat högt både i förmåga att identifiera samt i smakacceptans. Detta i
enlighet med andra studier som visar att frukt ofta får bättre resultat än grönsaker i fråga om
att identifiera och konsumera (12). I arbetet med att öka konsumtion av grönsaker och frukt är
problemet med grönsaker det som vi anser främst borde lyftas och prioriteras.
Resultatet visar på individuella skillnader där ett mindre antal barn kunde identifiera nästan
alla GF, medan många barn endast kunde identifiera ett fåtal. Dessa skillnader kan bero på
fusk eller tur hos de med många rätt, eller ointresse och slarv hos de med få rätt, men troligt är
att det faktiskt råder stora individuella skillnader i förmåga att känna igen GF. Detta är nog så
viktigt att ha i åtanke vid arbetet i att uppmuntra kunskap och konsumtion genom
interventioner av olika slag.
Resultatet är övervägande till flickornas fördel och är i linje med tidigare undersökningar i
fråga om könsskillnader i konsumtion av GF (5,6,9). Resultatet i den här studien tyder på att
det även föreligger könsskillnader i förmåga att identifiera GF samt i smakacceptans, vilket
även det stämmer väl överrens med tidigare forskning som visat att flickor har högre
smakacceptans för GF än pojkar i samma ålder (26,28). De olika faktorerna ser ut att på ett
eller annat sätt vara relaterade med varandra.
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Vad är det då som gör att flickor kan mer och äter mer av grönsaker och frukt?
Kan könens konsumtionsmönster och preferenser styras av normer och värderingar i
samhället, det vill säga förväntningar på hur man som man eller kvinna skall uppföra sig.
Undviker män grönsaker och frukt för att det är ”kvinnliga” livsmedel? Undviker kvinnor
stora mängder kött för att det anses som manligt? Liknande frågor diskuteras av O’Doherty
Jensen i den kostsociologiska boken Mad Mennesker og Måltider (30).
Kan det helt enkelt vara så att flickor tar efter sin mamma, och pojkar efter sin pappa gällande
matvanor. Troligtvis ser barnen redan från unga år att mamma och pappa äter och
kommunicerar mat olika till viss del. Kanske en mamma som konsumerar och förespråkar
nyttiga och energifattiga grönsaker och frukter av både hälso- och skönhetsskäl, och kanske
en pappa som föredrar rejäl mat gärna innehållande kött och ratar grönsaker att knapra på.
Lytle m fl. definierar föräldrastil som en bakomliggande faktor till GF intag där ungdomar
med auktoritära mödrar rapporterade större konsumtion av GF (24).
Kan förklaringen ligga i matens hierarki? Som tidigare nämnts i inledningen angående
kostsociologiska aspekter anses män historiskt och till viss del även idag, ha en högre status
än kvinnor och att de på så vis även vill äta livsmedel av hög rang, som kött och då speciellt
det röda köttet och ser på GF med ointresse (30). Det sker, som vår studie visar, redan innan
barnen fyllt 11 år.
Vad gäller kopplingen mellan förmågan att identifiera och konsumtion kan studier visa på att
exponering av GF ofta leder till en ökad förmåga att identifiera GF. Ökad identifiering har i
sin tur lett till att barnen får ökad smakacceptans för GF (25,27). Vår uppfattning är att barnen
i större utsträckning konsumerar GF som de tycker om, och därför kan pedagogiskt arbete och
interventioner i syfte att öka kunskap runt ämnet vara ett sätt att höja smakacceptans och
slutligen konsumtion av GF.
Vi anser att det finns goda möjligheter att öka konsumtionen för båda könen genom att
exponera GF på ett systematiskt sätt redan från förskolan. Genom teman (exempelvis färger)
få titta, känna, lukta och smaka på GF och då mestadels på grönsaker där de största
utmaningarna och förbättringsmöjligheterna finns att hämta. Presentera en ny grönsak för
förskolebarnen på förmiddagen och servera den till lunch senare samma dag. Måla och bygga
GF i olika material. I Livsmedelsverkets nya råd Bra mat i skolan, 2013 anser man att
måltiden inte enbart är till för att mätta hungrande magar utan även att den kan användas som
ett pedagogiskt verktyg (11). Dels i skolmåltiden men även att den får ta lite utrymme i
klassrummen. Att på geografin tala om mattraditioner, att bjuda in skolkocken för att prata om
mat och visa råvaror, eller varför inte låta eleverna praktisera i köket en dag för att få en ökad
kännedom och förhoppningsvis förändrad attityd.
Studien med fokus mot att öka grundskolelevers fiskkonsumtion från Göteborg visade på att
interventioner går att genomföra även på livsmedelsgrupper som generellt inte är uppskattade
av skolelever, exempelvis fisk (14). Vi anser att liknande insatser på skolor har potentialen att
även öka konsumtionen av GF, till exempel genom att låta barnen bekanta sig med råvarorna
genom exponering och identifiering samt att lära sig de näringsmässiga fördelarna med att äta
GF. Göteborgsstudien grundade sig på elever i årskurs 8 men vi anser att det är möjligt att ha
interventioner redan tidigare. Undervisningen i hem- och konsumentkunskap är på många
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skolor även förlagt till årskurs 6 vilket är närmare vår målgrupp på elever i årskurs 5.
Skolverkets kursmål för HK- undervisningen i årskurs 6 innehåller bland annat:
”Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider”
”Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt
om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan
på miljö och hälsa (42).

I fråga om båda kursmålen har GF en stor roll, både som ett nödvändigt bidrag till balanserade
måltider och för deras inverkan på miljön och framför allt, hälsan.
För att öka kunskap, smakacceptans och på sikt även konsumtion bör dessa få större utrymme
i hem, förskola och skola. Pedagogiskt arbete och interventioner bör vara mångfacetterade
och möjliga att anpassa för grupper och individer med olika förutsättningar då det råder
individuella skillnader och skillnad mellan kön vad gäller förmågan att identifiera GF samt
smakacceptansen för dessa, vilket denna studie visat på. Fokus bör ligga på grönsaker då det
största problemet finns där.

5.2 Metoddiskussion
Enkäter har visat sig behjälpliga vid kostundersökningar på barn (9) och bilder har fungerat
bra för att testa barns förmåga att identifiera GF (27).
Enkäten i vår undersökning är inte använd vid något tidigare tillfälle och därmed inte
validerad. Enkäten utformades med grund i metodböcker i samhällsvetenskapliga metoder
(35,38). Frågorna utformades klart och tydligt med ett språk som var enkelt och anpassat till
respondenterna. Frågorna anser vi gav svar på syftet med undersökningen. Vid följdfrågorna
om smakacceptans fanns förutom ”Ja”, ”Nej” också ”Vet inte”. Detta för att inte tvinga fram
ett felaktigt svar. Dock saknades ett alternativ som ”Ok” eller ”Ibland” vilket skulle vara
möjligt att använda för den som vid olika tillfällen eller former tycker om sorten. Avsaknaden
av detta alternativ kan ha påverkat vissa till att inte välja något av de befintliga alternativen
och således minskat svarsfrekvensen gällande frågan.
En mindre pilotstudie genomfördes för att testa enkäten. Efteråt justerades innehållet för att
undvika missförstånd. Trots all förberedelse uppstod kanske en viss förvirring bland några av
respondenterna exempelvis i fråga om blomkål, där många svarade vitkål, palsternacka där
flera svarade vit morot och svarta vinbär där några svarat vindruvor. Att svara vindruvor eller
vitkål kan tyckas harmlöst men det påverkar givetvis följdfrågan om de tycker om den. Det är
inte självklart att ett barn som tycker om vitkål också tycker om blomkål och vice versa.
Resultatet om smakacceptans har på så vis påverkats och de är något man bör ha i åtanke vid
generaliseringen av resultatet.
Trots arbetet med att undvika missförstånd och otydligheter med bilderna i enkäten är det en
begränsning med tvådimensionella bilder. Optimalt hade varit att ha med de GF som vi
frågade om i rå form till klassrummen och frågetillfällena, där eleverna fått möjlighet att titta,
känna och lukta. Eftersom grundtanken i studien var igenkännande av grönsaker och frukt i
färsk form innan tillredning hade tredimensionellt varit det mest rättvisande sättet att återge
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respektive GF. Större risk för prat vid undersökningstillfället som vidare påverkat resultat
samt ökade kostnader gjorde att vi beslöt oss för att ha bilder i enkätform.
Genomförandet av enkäten skedde i klassrum och har den fördelen att svaren omgående
samlas in samt med en minskad risk för bortfall. Dock kan platsen medföra vissa nackdelar då
bänkar ofta står tätt och elever kan kika på varandras svar. Detta var en vanlig företeelse trots
att eleverna tydligt ombads att ge individuella svar. Vid något tillfälle var det en av eleverna
som sa sitt svar högt, vilket genast resulterade i att några andra barn ändrade sitt svar, även då
det inte med säkerhet var korrekt. Läraren i en klass hade berättat för eleverna i förväg att vi
skulle komma och vad vi skulle göra, det kan ha påverkat eleverna att kanske kika lite extra
på olika typer av GF för att få ett bra resultat. Resultatet om förmåga att identifiera GF kan
alltså ha påverkats av olika omständigheter och detta bör man ha i åtanke vid generaliseringen
av resultatet.
I enkäten vi utformade använde vi endast 13 olika bilder som fick spegla förmågan att kunna
identifiera grönsaker och frukter. Med ett större material och fler bilder skulle utfallet kunna
bli annat. Vi valde att inte ha svarsalternativ på identifieringen av GF för att eliminera risken
att eleverna gissade sig fram till rätt svar med hjälp av uteslutningsmetoden.
Vi ansåg att förmågan att identifiera vanligt förekommande GF såsom banan, äpple, apelsin,
isbergssallad, gurka och tomat troligtvis inte speglar någon högre grad av förmåga att
identifiera GF varpå dessa uteslöts. Majskolven kan tyckas vara väldigt vanlig, men oftast
förekommer majsen som enbart korn i burkform, varpå vi ansåg att det var intressant att se
resultatet om respondenterna kunde identifiera den i sin ursprungsform.
Det begränsade antalet bilder (frågor) kan ha gynnat vissa grupper bättre än andra ifråga om
val av GF. Barn som är födda i andra länder kan rimligtvis ha svårare att identifiera i
huvudsak svenska bär och rotsaker samtidigt som barn med tillgång till trädgårdar kan ha haft
lättare. Skillnader mellan barn med olika bakgrund kan vara ett intressant ämne att studera i
kommande studier.
Då bekvämlighetsurval använts som urvalsstrategi är resultaten svåra att generalisera på
populationen. Resultaten kan inte ses som slutgiltiga men dock som en fingervisning och ett
material att använda för fortsatta studier (38) och förhoppningsvis i arbetet med att uppmuntra
barn till större konsumtion av GF.
Undersökningen hade troligtvis haft mer styrka om det varit något fler respondenter än 156
som fyllt i enkäten, fler svar ger en säkrare bild av förmågan att identifiera samt
smakacceptans. Fler skolor än tre hade även bidragit till att med större säkerhet kunna
generalisera resultaten.
Då studien utförts i en stad med generellt hög utbildningsnivå skulle resultaten eventuellt
blivit annorlunda om materialet samlats in på en annan plats. Även detta kan beaktas vid
generalisering av resultaten.
Oberoende t-test är en adekvat analytisk metod för att utröna eventuella skillnader mellan två
gruppers medelvärde på intervall och nominalskala. Spearman’s rho är en analysmetod som är
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lämplig för att mäta ickeparametrisk korrelation mellan nominal och intervallvariabler
exempelvis variablerna kön och antal rätt (38). Variablerna antal rätt och smakacceptans är
två intervallvariabler. Pearsons korrelationskoefficient är en bra metod för att undersöka
samband mellan kvot- intervallvariabler. Både Spearman’s och Pearsons korrelationsanalyser
undersöker enbart huruvida det finns ett samband mellan variablerna och hur starkt ett
eventuellt samband är. Analyserna ger inte svar på kausalitet, det vill säga orsak och verkan,
om vilken variabel som påverkar den andra (38).

6. Slutsats
Denna studie visade att 11-åringar kunde identifiera 66 procent av grönsaker och frukter till
utseende. Flickor hade signifikant större förmåga att identifiera grönsaker och frukt än pojkar.
Den visade även att flickor hade en signifikant högre smakacceptans för dessa sorter, samt att
det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan förmåga att identifiera och smakacceptans.
För att komma vidare i problematiken med otillräcklig konsumtion av GF bör ytterligare
forskning genomföras. Denna studie har fokuserat på barns förmåga att identifiera GF till
utseende med koppling till smakacceptans. För att ge en tydligare bild av just detta samt att
vidare koppla identifiering och smakacceptans till konsumtion krävs mer omfattande studier
på barn i olika åldrar. För att få en större geografisk spridning krävs att studier görs på fler
och andra platser i landet och även i andra länder och vidare att jämföra dem i mellan.
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- Vilken grönsak eller frukt ser du på bilden?
Bilaga 2. Enkät

– Vad är detta för grönsak eller frukt?

Vi är två studenter som vill undersöka vilka grönsaker och frukter femteklassare känner till
och då behöver vi din hjälp.
Vi vill att du svarar på vilken grönsak eller frukt som varje bild föreställer på kommande
sidor. Skriv vad du vet eller tror att bilden föreställer på linjen vid bilden. Svara så gott det går
och skriv endast ett svar på varje rad.
Kryssa sedan i hur du tycker att den smakar i rutorna under linjen. Svara på denna fråga
oavsett om du kan namnet på grönsaken eller frukten.

Ingen kommer få veta vad just du har svarat, det enda vi vill veta om dig är om du är kille
eller tjej.
Jag är:





Tjej

Kille

Det är frivilligt att delta, vill du inte medverka så svara endast på frågan ovan.

Ann Hammarqvist
070-422 91 08
ann.hammarqvist@gmail.com

Eric Karlsson
073-725 43 34
eric.carlsson@habo.se

Handledare:
Margaretha Nydahl, Universitetslektor, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitet
Margaretha.Nydahl@ikv.uu.se
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Tack för Din hjälp!

Bilaga 3. Tankar kring val av grönsaker och fruktbilder till enkät

Motivering till val av grönsak och frukt
Användbara och oanvändbara

1. Avocado
Info: Bra fetter, estetisk. Frukt? Grönsak?
Uppfattning: Medel. många gillar inte, mga barn äter den
inte som den är utan i röror som guacamole
Pilot: Funkar bra = behåll

2. Rabarber
Info: Svensk säsongsgröda. Frukt? Grönsak?
Uppfattning: Svår. Plockas, köps, äts sällan
Pilot: Svår – onödig = behåll ej

3. Krusbär
Info: Svensk säsongsgröda
Uppfattning: Svår. Kan barn identifiera den fast den främst
inte påträffas i handeln?
Pilot: Svår – blandas ihop m vindruvor. Problem m
proportion, särskilt presenterad före en blomkål! = behåll ej

4. Blomkål
Info: Relativt vanlig som ingrediens, fiberrik, allmänt
vanlig
Uppfattning: Lätt. Vanlig. Köps och äts ganska ofta. Känns
den igen hel?
Pilot: Svår. Kan bilden vara för liten så skrynklet inte syns?
Man har svarat vitkål. = behåll

5. Aubergine/Äggplanta
Info: Relativt vanlig som ingrediens, estetisk
Uppfattning: Medel
Pilot: Svår men funkar rent bildmässigt.= behåll

6. Svarta vinbär
Info: Svensk säsongsgröda. C-vitaminrik.
Uppfattning: Medel. Kan barn identifiera den fast den
främst inte påträffas i handeln
Pilot: Blandades ngn gång ihop med blåbär. Kan göra sig
bättre större.= behåll

7. Palsternacka
Info: Svensk säsongsgröda, fiberrik. Mer vanlig som
ingrediens. Allmänt vanlig
Uppfattning: Svår. Bör konsumeras mer.
Pilot: Svår. Blandades ihop m pepparot. Kan göra sig bättre
större. = behåll

Bilaga 3. Tankar kring val av grönsaker och fruktbilder till enkät

8.
Rotselleri
Info: Svensk säsongsgröda, fiberrik, allmänt vanlig
Uppfattning: Svår. Bör konsumeras mer
Pilot: Svår men funkar rent bildmässigt. = behåll
9.
Björnbär
Info: Relativt ovanlig, estetisk
Uppfattning: Svår.
Pilot: Verkar funka bra= behåll

10.
Rättika
Info: Relativt ovanlig, unikt utseende.
Uppfattning: Svår.
Pilot: Svår – särskilt m proportion= behåll ej

11.
Broccoli
Info: Näringstät, fiberrik, allmänt vanlig
Uppfattning: Lätt. Vanlig. Köps och äts ganska ofta.
Pilot: Funkar bra = behåll

12.

Majskolv

Info: Vanlig, estetisk
Uppfattning: Medel. Känner barn igen majs på kolv eller är
de endast vana med kornen?
Pilot: funkar, kan vinna på en större bild = behåll

13.
Squash /Zucchini
Info: Svensk säsongsgröda
Uppfattning: Medel. Allt vanligare i vegetariska rätter.
Pilot: blandas ihop med gurka, kommentar om
salladsbladet i bakgrunden, finns bättre bild? = behåll

Bilaga 3. Tankar kring val av grönsaker och fruktbilder till enkät
14.
Rödbeta
Info: Svensk säsongsgröda, Äts främst inlagd.
Uppfattning: Svår. Känns den igen i färsk form?
Pilot: Svår, borde vara en större bild. Kommentar om att
det ser ut som en sten. = behåll
15.
Kålrabbi
Info: Allt vanligare på salladsborden,
Uppfattning: Svår.
Pilot: Svår m proportioner. Ign kan – inte ens vuxna
= behåll ej
16.
Plommon
Info:
Uppfattning: Medel
Pilot: Dålig och ej representativ bild. Blandas ihop m
persika,nektarin, äpple = behåll ej
17.
Vitkål
Info: Svensk säsongsgröda, allmänt vanlig
Uppfattning: Lätt men gör sig ej på bild, kommer blandas
ihop med isbergssallad
Pilot: Ej m på pilot
18.
Majrova
Info: Svensk säsongsgröda
Uppfattning: Svår –gör sig ej på bild, Ign kan – inte ens
vuxna.
Pilot: blandas ihop med rädisa = behåll ej
19.
Rädisa
Info: Svensk säsongsgröda, allmänt vanlig
Uppfattning: Medel. Bra att ha med för jämföra med
majrova.
Pilot: ej representativ bild. Kan funka om den är större =
behåll
20.
Purjolök
Info: estetisk, allmänt vanlig
Uppfattning: Lätt
Pilot: funkar men suddig bild = behåll ej

Bilaga 3. Tankar kring val av grönsaker och fruktbilder till enkät
21.
Körsbär, Bigarrå
Info: Svensk säsongvara, estetisk
Uppfattning: Medel
Pilot: Verkar funka rent bildmässigt. = behåll
22.
Röda vinbär
Info: Svensk säsongvara
Uppfattning: Medel, vs svarta vinbär
Pilot: Ej m på pilot
23.
Kålrot
Info: Svensk säsongsgröda.
Uppfattning: Svår,
Pilot: Ej m på pilot

Ny squash/zucchini bild att ersätta föregående med

Bilaga 4. Följebrev till rektorer

Hej
Vi heter Ann Hammarqvist och Eric Karlsson och studerar kostvetenskap
vid Uppsala universitet. Vi vill uppmärksamma vikten av exponering av grönsaker och frukter
som ett led i strävan att öka konsumtionen av grönsaker och frukt i svenska grundskolor.
Under våren kommer vi genomföra en studie med syftet att undersöka förmågan att identifiera
grönsaker och frukt genom utseende hos elever i årskurs 5. Studien genomförs som en
kandidatuppsats vid institutionen för kostvetenskap där vi studerar sista terminen.
Konsumtion av grönsaker och frukt är ett ständigt aktuellt ämne då både vuxna och barn
generellt inte får i sig det rekommenderade dagliga intaget i Sverige. Tidigare studier har visat
att grönsaks- och fruktkonsumtionen hos elever i årskurs 5 i Europa skiljer sig mellan flickor
och pojkar. Vi vill följa upp ovannämnda studier med hjälp av en enkätundersökning för att se
om det även finns skillnader i råvarukännedom i målgruppen. Studien kommer att genomföras
på några grundskolor i Uppsala kommun under maj månad. Vi tror att resultaten kommer leda
till en ökad insikt i hur vi ska arbeta för att öka grundskoleelevers grönsaks- och
fruktkonsumtion.
Studien genomförs som en tvärsnittstudie, dvs. en ögonblicksbild av kunskapsläget på
skolorna. Resultatet av studien kommer att behandlas statistiskt för att säkerställa eventuella
skillnader. Studien är helt konfidentiell, eleverna behöver inte skriva namn utan endast kön.
Namnet på skolorna och kommunen kommer inte heller att finnas med i den slutgiltiga
rapporten, allt för att säkerställa deltagarnas integritet. Det färdiga arbetet kommer vid
godkännande att publiceras på universitetets hemsida och därmed bli en offentlig handling.
Vi vill nu fråga dig om din skola vill vara med i vår undersökning?
Det handlar om att utifrån en enkät med ett 20-tal bilder, känna igen grönsaker och frukter
samt skriva i svar på en rad tillhörande varje bild. Vi kommer själva att besöka skolan för
genomförandet som beräknas ta 10-15 min per klass. Vi finns då tillgängliga för frågor
rörande projektet. Självklart går det bra att kontakta oss vid frågor. Skolan får givetvis ta del
av resultatet när uppsatsen är klar.
Vi vill särskilt understryka att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och att elever
och skolor inte kommer att nämnas i arbetet.
Med vänliga hälsningar
Ann Hammarqvist
070-422 91 08
ann.hammarqvist@gmail.com

Eric Karlsson
073-725 43 34
eric.carlsson@habo.se

Handledare:
Margaretha Nydahl, Universitetslektor, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitet
margaretha.Nydahl@ikv.uu.se

Bilaga 5. Följebrev till föräldrar

Till föräldrar med barn i årskurs 5

Hej
Vi heter Ann Hammarqvist och Eric Karlsson och studerar kostvetenskap vid Uppsala
universitet. Under våren kommer en studie att genomföras på ett antal grundkolor i Uppsala
kommun. Syftet med undersökningen är att undersöka råvarukännedomen hos elever i årskurs
5 i avseendet grönsaker och frukt. Studien genomförs som en kandidatuppsats vid
institutionen för kostvetenskap där vi studerar sista terminen.
Undersökningen är i form av en enkät där eleverna skall identifiera ett visst antal frukter och
grönsaker på bild.
Studien är helt konfidentiell, elevens namn är inte relevant för studien och eleverna fyller
endast i om dem är pojke eller flicka. Namnet på skolorna och kommunen kommer inte heller
att finnas med i den slutgiltiga rapporten, allt för att säkerställa elevernas integritet. Det
färdiga arbetet kommer vid godkännande att publiceras på universitetets hemsida och därmed
bli en offentlig handling. Resultatet kommer även att skickas till ansvarig lärare så att elever
och ni föräldrar får ta del av det.
Varför är det viktigt att just ditt barn deltar? Undersökningen är ett led i strävan att uppmuntra
och öka barn och ungdomars konsumtion av grönsaker och frukt som en del av en hälsosam
kosthållning. Grönsaker och frukt är nyttigt, dessvärre äter både vuxna och barn i Sverige
mindre än rekommenderat. Det vill vi ändra på!
Om du inte vill att ditt barn skall delta i studien är det viktigt att du lämnar ett meddelande till
klassläraren om att ditt barn inte skall delta. Vi vill särskilt understryka att materialet kommer
att behandlas konfidentiellt och att elever och skolor inte kommer att nämnas i arbetet.
Självklar går det bra att kontakta oss vid frågor.
Med vänliga hälsningar
Ann Hammarqvist
070-422 91 08
ann.hammarqvist@gmail.com

Eric Karlsson
073-7254334
eric.carlsson@habo.se

Handledare:
Margaretha Nydahl, Universitetslektor, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitet
Margaretha.Nydahl@ikv.uu.se

