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SAMMANFATTNING 

 

Ohälsosamma matvanor ökar risken för övervikt och fetma vilket medför ökad risk att 

drabbas av sjukdomar som cancer, diabetes samt hjärt- och kärl. År 2010 var 20 procent av 

16-29 åringarna i Sverige överviktiga samt 7 procent feta. Prevalensen av övervikt och fetma 

är högre bland funktionsnedsatta än bland de utan funktionsnedsättning.   

Syftet med studien är att undersöka uppfattningar om kostvanor hos ungdomar på en särskola 

samt hur de praktiskt tillämpar dem. För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod i form 

av enskilda intervjuer.  

Kunskaper om kost får intervjupersonerna framförallt från vuxna i sin närhet. Dessa är lärare, 

tränare, föräldrar eller expertråd.  Önskad undervisningsform för att lära sig mer om kost var 

praktiskt orienterad kurs, föreläsning tillsammans med självstudier, extern kompetent person 

samt provsmakning. Vikten av regelbundna matvanor samt uppfattningen att ha kunskap om 

vad som är hälsosam respektive ohälsosam kost samt att kosthållningen kan medföra positiva 

och negativa konsekvenser finns hos intervjupersonerna. Kostvanorna varierar mellan 

intervjupersonerna, både vad gäller regelbundenhet samt vad som konsumeras.  

Slutsatserna är att främsta kunskapskällan för funktionsnedsatta ungdomar är vuxna i deras 

närhet. Att de har kunskaper om att kostvanor medför konsekvenser. Samt att kostvanorna 

varierar och att kunskapen de har, inte alltid tillämpas.   
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ABSTRACT 

 

Unhealthy eating habits increase the risk of overweight and obesity, resulting in increased risk 

of developing diseases like cancer, diabetes and cardio-vascular. In 2010 were 20 percent of 

those between 16-29 year in Sweden overweight, and 7 percent suffer from obesity. The 

prevalence of overweight and obesity are higher among persons with disabilities than among 

those without disabilities. 

 

The purpose of this study is to examine perceptions of the eating habits of adolescents in a 

special school and how they practically apply them. To answer the question was a qualitative 

method in the form of individual interviews chosen. 

 

Their knowledge of nutrition do the participants get especially from adults in their vicinity. 

These are teachers, coaches, parents or expert advisors. Desired form of teaching to learn 

more about diet was practically oriented courses, lectures along with self-studies, external 

competent person and taste testing. The importance of regular eating habits and the perception 

of having knowledge about what is healthy and unhealthy diet exist among the participants. 

They also have knowledge that diet can lead to positive and negative consequences. It varies 

between dietary habits among the participants, both in regularity and what is consumed. 

The conclusions are that the main source of knowledge is adults who are close to the disabled 

youth. That they have knowledge that nutrition has consequences. That dietary habits differ 

and that the knowledge they have, not always are applied. 

 

 

  

 

 

 Keywords: disabled, youth, knowledge source, health impact, diets.   



 

 
 

INNEHÅLL 
 

1. INLEDNING ................................................................................................................................... 1 

2. BAKGRUND .................................................................................................................................. 2 

2.1 Begreppsdefinitioner: .................................................................................................................... 2 

2.2 Styrdokument för bättre hälsa bland funktionsnedsatta ungdomar ............................................ 3 

2.3 Skolan som hälsofrämjande arena ................................................................................................ 4 

2.4 Matvanor ....................................................................................................................................... 5 

2.5 Förekomst av övervikt och dess konsekvenser ............................................................................. 5 

2.6 Funktionsnedsatta, övervikt och fetma......................................................................................... 6 

2.7 Kostrekommendationer ................................................................................................................ 7 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................ 9 

3.1 Syfte ............................................................................................................................................... 9 

3.2 Frågeställningar ............................................................................................................................. 9 

4. METOD OCH MATERIAL.......................................................................................................... 10 

4.1 Studiedesign ................................................................................................................................ 10 

4.2 Avgränsningar och urval .............................................................................................................. 10 

4.3 Intervjuförfarande ....................................................................................................................... 11 

4.4 Analys av intervjumaterialet ....................................................................................................... 11 

4.5 Etiska principer ............................................................................................................................ 12 

5. RESULTAT .................................................................................................................................. 14 

5.1 Vuxna i närmiljön – största kunskapskällan ................................................................................ 14 

5.2 Medvetenhet om kostvanors betydelse för hälsan .................................................................... 16 

5.3 Motstånd för att leva hälsosamt ................................................................................................. 17 

6. DISKUSSION .............................................................................................................................. 20 

6.1 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 20 

6.1.1 Studiedesign ......................................................................................................................... 20 

6.1.2 Urval av intervjupersoner ..................................................................................................... 20 

6.1.3 Genomförande av intervjuer ................................................................................................. 21 

6.1.4 Analys av material ................................................................................................................ 22 

6.1.5 Giltighet och trovärdighet..................................................................................................... 23 

6.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 23 

6.2.1 Kunskapskällor ..................................................................................................................... 23 

6.2.2 Medvetenheten om kostvanors kopplingar till hälsan .......................................................... 24 



 

 
 

6.2.3 Motstånd för att leva hälsosamt ............................................................................................ 25 

6.3 Etiskdiskussion ............................................................................................................................. 27 

7. SLUTSATSER ............................................................................................................................. 29 

REFERENSER 

BILAGA 1. INFORMATIONSBREV 

BILGAG 2. INTERVJUGUIDE 

 



 

1 
 

1. INLEDNING 

 

Övervikt och fetma är ett internationellt men även ett nationellt problem för folkhälsan. 

Personer med övervikt och fetma har en ökad risk att drabbas av flertalet sjukdomar så som 

diabetes, hjärt- och kärl samt cancer senare i livet. Att ha en bra kosthållning är av stor 

betydelse för att inte utveckla överviktig eller fetma.  

Övervikt och fetma är ett ökande problem även i lägre åldrar. Att arbeta för att barn och 

ungdomar skapar sig goda vanor är viktigt. Skolan är en arena där alla barn befinner sig och 

där det går att nå dem.  

 Det har visat sig i studier att övervikt och fetma är mer utbrett bland funktionsnedsatta 

ungdomar än bland ungdomar utan funktionsnedsättning. Funktionsnedsatta har alltså större 

risk att drabbas av övervikt och fetma. 

 Intresset för att studera kostvanor bland särskoleelever uppstod när studiens författare gjorde 

sitt fältarbete hos folkhälsostrategen i en kommun där en gymnasiesärskola är belägen. 

Gymnasiesärskolan hade rapporterat oro över hälsosituationen hos eleverna. Mycket arbete 

inom kommunen riktas mot de andra skolorna i staden men oro över att särskolan ska bli 

bortglömd finns ständigt. Även detta gjorde att det från kommunens håll fanns intresse av att 

studera hälsosituationen på särskolan.   
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2. BAKGRUND 

2.1 Begreppsdefinitioner:  

Body Mass Index (BMI) – Body Mass Index (BMI) är en metod för att beräkna om en 

person är underviktig, normalviktig eller överviktig. Beräknas genom att dividera 

kroppsvikten på längden i kvadrat (kg/m2), (Världshälsoorganisationen, [WHO], 2011). I en 

studie av Cole, Bellizzi, Flegal och Dietz (2000) har BMI för barn beräknats med hänsyn till 

ålder. Denna skala sträcker sig upp till 18 år. Om en vuxen har ett BMI på 25 – 30 beräknas 

som övervikt och BMI 30< beräknas som fetma (Cole m.fl., 2000). 

Folkhälsa - befolkningens hälsotillstånd. Folkhälsan bör vara så god som möjligt men även 

jämlikt fördelad på befolkningen (Janlert, 2000). 

 

Folkhälsoarbete - innebär att främja hälsa och förebygga sjukdom. Inom det främjande 

arbetet ska förutsättningar skapas för människor att främja sin egen hälsa. Det förebyggande 

arbetet utgår från vad som skapar sjukdom och ohälsa. Folkhälsoarbete ska vara tvärsektoriellt 

och bedrivas på flera nivåer och mellan samhällssektorer (Socialdepartementet, 1997). 

 

Funktionsnedsatta – nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 

(Socialstyrelsens definition, 2007).  

 

Hälsa - ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaron av sjukdom eller handikapp” Världshälsoorganisationens [WHO] definition 

på hälsa från 1948. 

 

Hälsofrämjande - innebär att öka möjligheten för människor att få kontroll över sin hälsa och 

att de på så vis ska kunna förbättra den. Hälsa ska ses som en resurs i livet inte målet med att 

leva (WHO, 1986).   

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade: (LSS, SFS 1993:387, 1§) För att få 

insatser enligt LLS ska personen ha utvecklingstörning, autism eller autismliknade tillstånd, 

begåvningsmässiga funktionshinder på grund av hjärnskada orsakad av våld eller sjukdom 

eller ha fysiska eller psykiska funktionshinder som ej beror på normalt åldrande. 
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Särskola och särskoleelever - Särskola är en skolform för barn som på grund av mental 

retardation, autism eller autismliknande tillstånd medför att eleven inte klarar grundskolans 

kunskapsmål. Efter att de obligatoriska nio åren i grundsärskolan genomförts kan eleven 

fortsätta studera fyra år på gymnasiesärskola. För få rätt till särskola krävs utredningar innan 

beslut fattas. Dessa utredningar kan se olika ut men ofta innehåller de fyra delar; psykologisk, 

pedagogisk, social samt en medicinsk utredning. Om det efter utredningarna visar sig att 

barnet har rätt till särskolan ska kommunen erbjuda detta (Skolverket, 2009). 

2.2 Styrdokument för bättre hälsa bland funktionsnedsatta ungdomar 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaron av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1948). I samma deklaration slås även fast att 

en rättighet för alla människor är att ha bästa möjliga hälsa oavsett religion, ras, ekonomi, 

politiska åsikter samt sociala förhållanden.   

 

År 1998 antog Sverige ett policyramverk som WHO satt upp. Detta ramverk innehåller 21 

mål för hälsan i Europa regionen och inriktar sig på insatser från internationell till lokal nivå 

för folkhälsan (WHO, 1998). Två av de 21 målen kan kopplas till funktionsnedsatta ungdomar 

och dessa är mål fyra och nio. Mål fyra innebär att satsa på att förbättra hälsan bland 

ungdomar och göra dem bättre rustade för att utföra sina uppgifter i samhället. Under detta 

mål ingår att de ska ha bättre levnadsfärdigheter och ha kunnande i att göra hälsosamma val 

samt att dödlighet och funktionssättningar som orsakas av våld eller olyckor bland unga ska 

minska. Även under mål nio tas upp att funktionsnedsättning som följd av våld eller olyckor 

ska minska.  

 

År 2007 kom regeringen med en ny proposition. I den betonas vikten av att barn och unga 

samt äldre är viktiga målgrupper. Barn och unga är en viktig målgrupp på grund av att de inte 

alltid kan välja sin livsmiljö. Att satsa på denna grupp ser de som en investering som 

målgruppen ska få nytta av längre fram i livet. Även matvanor och livsmedel står som ett eget 

målområde (Socialdepartementet, 2007). Denna proposition bygger på propositionen från 

2002.   I den finns det elva målområden för folkhälsan. Med denna proposition kom ett 

nationellt mål som ska vara övergripande och det lyder: ”… att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Socialdepartementet, 2002, s. 24). Målområde 10 tar upp vikten av goda matvanor och säkra 

livsmedel i befolkningen och detta mål kan kopplas till det studerade området. 



 

4 
 

Remissinstanserna påpekar även vikten av skolans betydelse för goda matvanor. Det betonas 

även att flera politiska områden är viktiga redskap för att uppnå detta, däribland är 

ungdomspolitiken och utbildningspolitiken de två som kopplas direkt till vald målgrupp och 

arena (Socialdepartementet 2002). 

 

Lalonde rapporten tillkom 1974 av den kanadensiska hälsoministern Marc Lalonde. I den tar 

han upp fyra förhållanden som påverkar befolkningens hälsa. Dessa fyra är: arvet, miljön, 

livsstilen och hälsovårdsorganisationen. Han betonar att individens val påverkar hälsan. Om 

individen gör dåliga val kommer detta riskbeteende att leda till sjukdom eller död. Detta 

menar han i sin tur betyder att individen har orsakat sin egen sjukdom eller död. Bra val för 

hälsa kan varje individ göra medan det till exempel är svårare att ändra den omgivande miljön 

(Lalonde, 1974).  

2.3 Skolan som hälsofrämjande arena 

Skolan har en nyckelroll inom det hälsofrämjande arbetet bland annat på grund av att det där 

går att nå en stor population under flera års tid. Ungdomstiden är en period då många attityder 

och vanor grundläggs och skolan är därför en arena som är passande för att nå ungdomar för 

att skapa goda vanor (Naidoo & Wills, 2000).  Bland annat har Tse och Yuen (2009) 

genomfört en studie på 203 ungdomar på en gymnasieskola i Hongkong. På skolan skulle ett 

hälsoundervisningsprogram införas. Innan införandet gjordes en hälsobedömning på 

deltagarna där bland annat BMI ingick. Information om deras motion och matvanor samlades 

in med hjälp av enkäter. Efter tre månader gjordes en uppföljning bland ungdomarna som då 

visade ett positivt resultat i form av att de hade fått en mer hälsosam livsstil. Därför anser 

forskarna till studien att skolan bör vara en stödjande miljö för att skapa en hälsofrämjande 

livsstil. Detta genom att göra de resurser och möjligheter som finns, tillgängliga för eleverna. 

Skolan bör undervisa om kost men även ha tillexempel kostråd i skolmatsalen anser de. Även 

i en rapport från FHI (2010) betonas vikten av hälsovetenskap inom hela skolmiljön och inte 

endast inom idrottsämnet.  

 

I läroplanen för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns riktlinjer om att eleverna ska få 

kunskaper om vilka förutsättningarna är för att ha en god hälsa (Skolverket, 2006). Vikten av 

att lära ungdomarna i gymnasiesärskolan att köpa nyckelhålsmärkta varor samt att ge kunskap 

om matvalen i vardagen istället för att ge bakning så stor plats i undervisningen betonas i FHI 

rapporten från 2010.  
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2.4 Matvanor 

Sierra-Johnson med fler (2008) genomförde en tvärsnittsstudie i Stockholmsområdet på 

sammanlagt 3607 personer i 60-årsåldern. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 

enkäter samt medicinska undersökningar. Med enkäterna samlades information in om livsstil, 

medicinsk historia samt socioekonomiska förhållanden. Resultatet i studien visar att 

oregelbundna matvanor kan vara skadligt. Oregelbundna matvanor ökar nämligen risken för 

metabola syndromet. Metabola syndromet är ett tillstånd där flera riskfaktorer för diabetes och 

hjärt- och kärl finns hos en och samma individ. Komponenter för att utveckla metabola 

syndromet är glukosintolerans, blodfettsrubbning, högt blodtryck samt bukfetma. 

Oregelbundna matvanor ökar även risken för insulinresistens vilket kan vara en orsak till att 

metabola syndromet utvecklas.  

Frukosten är viktig eftersom kroppen inte fått något bränsle under natten (Johansson, 2007). I 

en studie som genomfördes i Sydvästra Storstockholm visade det sig att de ungdomar som åt 

frukost fyra till fem gånger i veckan hade lägre BMI än de som åt frukost två till tre gånger 

eller ingen till en gång i veckan (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer Elinder, 2004).  

Även en systematisk granskning av observationsstudier gjord på barn och ungdomar i Europa 

har visat att de som äter frukost har lägre BMI och därmed minskad risk för att bli överviktiga 

och utveckla fetma (Szajewska & Ruszczy´nski, 2010).  

2.5 Förekomst av övervikt och dess konsekvenser 

Övervikt och fetma är enligt Johansson (2007) ett internationellt problem. Enligt den 

nationella folkhälsoenkäten som genomfördes i Sverige 2010 är 35 procent av befolkningen 

mellan 16-84 år överviktiga samt 14 procent i samma grupp är feta. Resultatet från enkäten 

visar även att 20 procent av 16-29 åringarna är överviktiga samt 7 procent i samma 

åldersgrupp är feta. Andelen överviktiga och feta är större i de högre åldersgrupperna (FHI, 

2010). 

Ohälsosamma matvanor ökar risken för övervikt och fetma. Övervikt och fetma i sin tur ökar 

risken för flera sjukdomar så som diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar (Johansson, 

2001). Manson med flera (1990) genomförde en kohortstudie på kvinnor i USA. Vid studiens 

start var kvinnorna 30-55 år och utan diagnos på kranskärlsjukdomar, hjärtinfarkt och 

kärlkramp. Under de kommande åtta åren gjordes uppföljningar genom enkäter för att studera 

korrelationen. Studien visar en stark korrelation på fetma och ökad risk för 



 

6 
 

kranskärlsjukdomar, hjärtinfarkt och kärlkramp bland kvinnor. Bergström med fler (2001) 

gjorde en metaanalys, det vill säga en genomgång av material, i Europa och resultatet visade 

att varje år kan ungefär 37 000 nya fall av cancer relateras till övervikt och ytterligare 34 800 

till fetma.  Störst påverkan ska en viktminskning ha på tjocktarmscancer, bröstcancer samt 

endometriet cancer enligt studien. Tuomilehto med fler (2001) genomförde en studie på 

sammanlagt 522 personer i åldern 40-65 år som var överviktiga och hade nedsatt 

glukostolerans. Studieobjekten delades in i en interventions eller kontrollgrupp. De i 

interventionsgruppen fick sedan rådgivning om livsstilsförändringar för att minska vikten. 

Resultatet visar att livsstilsförändringar hos friska människor med lätt nedsatt glukostolerans 

kan minska risken för att drabbas av diabetes typ2. 

2.6 Funktionsnedsatta, övervikt och fetma 

År 2010 var 24 000 personer mellan 0-64 år beviljade hemtjänst på grund av 

funktionsnedsättning och nästan 5 000 personer bodde permanent i särskilt boende 

(Socialstyrelsen, 2010). Samma år hade 20 200 personer i åldrarna 0-22 år insatser i enlighet 

med LLS (SFS 1993:387, 1§) enligt Socialstyrelsen (2010). I en rapport från FHI uppges att 

11 procent av männen respektive 12 procent av kvinnorna i åldern 16-29 år har någon form av 

funktionsnedsättning (Boström, 2008).  

 

Rimmer med fler (2010) genomförde en webbaserad undersökning i USA. I Undersökningen 

fick föräldrar till funktionsnedsatta ungdomar mellan 12-18 år besvara frågor om sitt barns 

hälsa. Insamlad data jämfördes sedan med resultat från studier med ungdomar utan 

funktionsnedsättning. Studien visar att övervikt och fetma är ett hälsoproblem både bland 

ungdomar i allmänhet och bland de med funktionsnedsättning. De fann även att det skiljer sig 

på prevalensen av fetma och övervikt mellan ungdomar med olika funktionsnedsättningar. 

Det framkom även i deras studie att ungdomar med funktionsnedsättning har fler 

fetmarelaterade sekundära sjukdomar vilket leder till ökade hälsoproblem i vuxen ålder. 

Stewart med fler (2009) genomförde en studie i Skottland på barn och ungdomar med mild 

funktionsnedsättning. Studien visar att prevalensen av fetma är högre bland funktionsnedsatta 

ungdomar än ungdomar utan funktionsnedsättning. Prevalensen av fetma är även högre bland 

funktionsnedsatta gymnasieungdomar än bland funktionsnedsatta barn i grundskolan. Även 

Maïano (2011) kom fram till vid genomgång av forskat material på området vikt och 

funktionsnedsatta barn och ungdomar att risken för att utveckla fetma ökar med åldern i denna 
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grupp. McGuire med fler (2007) genomförde en tvärsnittsstudie i Irland på personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Forskarna fann att 68 procent av de funktionsnedsatta 

deltagarna var överviktiga eller feta.  Yamaki med fler (2010) fann att risken att ungdomar 

med funktionsnedsättning utvecklar fetma relaterade kroniska sjukdomar är högre än de som 

har en hälsosam vikt. Studien genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät som 

besvarades av föräldrar eller vårdnadshavare till barn mellan 12-18 år som har fysiska eller 

kognitiva funktionshinder och som på grund av detta har specialundervisning. 

 

Enligt Arnhof (2008) är goda matvanor av större vikt för de som på grund av sin 

funktionsnedsättning har svårt att motionera och för dem med vissa sjukdomar.    

I en rapport från Folkhälsoinstitutet (FHI, 2010) uppges att en risk är att de med 

funktionsnedsättning belönas med mat eller sötsaker samt att när de får eget boende kan ha 

svårt att ta eget ansvar för att göra hälsosamma val. Enligt en studie gjord i Frankrike på barn 

och ungdomar 11 – 20 år med funktionsnedsättning visar att detta är en grupp med hög risk att 

utveckla övervikt. Forskarna föreslår därför att öka kunskaperna om fysisk aktivitet och kost 

till denna grupp bör göras för att på så vis förbättra deras beteenden (Mikulovic m.fl., 2011 ).  

Enligt Yamaki med fler (2010) bör det göras större ansträngningar för att ta itu med fetma 

relaterad hälsa bland ungdomar med funktionsnedsättning för att undvika hälsokonsekvenser 

och sjukvårdskostnader i vuxen ålder. Även Rimmer med fler (2010) anser att tillgängliga 

insatser för denna grupp är av stor vikt.   

2.7 Kostrekommendationer 

Maten är kroppens bränsle och därför är det viktigt att vi får i oss allt som kroppen behöver 

för att den ska fungera som den bör (Johansson, 2007). Enligt en undersökning av 

Socialstyrelsen (2010) som utgick från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer beräknas 

20 procent av Sveriges befolkning ha ohälsosamma matvanor.  

Livsmedelsverket har fem råd för en hälsosam kost: 500 gram grönt om dagen, fullkorn, 

nyckelhålsmärkta livsmedel, ät fisk tre gånger i veckan samt att använda flytande margarin 

eller olja i matlagning (Livsmedelsverket, 2011). Även Johansson (2007) tar upp betydelsen 

av att äta frukt och grönt för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Hon skriver 

dock att anledningen till att frukt och grönt skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar inte har 

kunnat förklaras.  Livsmedelsverket (2011) rekommenderar även regelbundna matintag. 
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Enligt de svenska näringsrekommendationerna bör både vuxna och barn äta tre huvudmål 

samt mellanmål en till tre gånger per dag (Livsmedelsverket, 2005).  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka uppfattningar om kostvanor hos ungdomar på en särskola 

samt hur de praktiskt tillämpar dem.  

3.2 Frågeställningar 

1. Varifrån uppfattar ungdomar på särskolan att de får kunskaper om kost? 

2. Vilka uppfattningar har ungdomar på särskolan om kostens påverkan på hälsan? 

3. Vilka kostvanor har ungdomar på särskolan?  
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4. METOD OCH MATERIAL 

4.1 Studiedesign 

En kvalitativ ansats i form av enskilda intervjuer valdes för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Den kvalitativa ansatsen är en öppen metod som används för att få 

uppfattningar och tolkningar samtidigt som intervjun styrs endast i låg grad, detta görs då 

efter de teman som studien avser undersöka. Detta är därmed ett induktivt förhållningssätt 

vilket innebär att forskaren försöker samla in data så öppet som möjligt. Denna metod grundar 

sig på intervjupersonernas egna upplevelser vilket kan ge en bred bild av ämnesområdet 

eftersom det uppfattas på olika sätt. Valet av ansats baseras på studiens syfte med stöd av 

Jacobsen (2007). Studiens syfte är att undersöka uppfattningar hos intervjupersonerna och att 

få otolkade beskrivningar av detta. På grund av detta är studien deskriptiv (Kvale, 1997). Vid 

kvalitativa studier är det möjligt att under processens gång förändra studiens problemställning 

(Jacobsen, 2007). I denna studie förfinades frågeställningarna efter hand. 

4.2 Avgränsningar och urval 

Det studerade området avgränsades till att studera kunskaper om kost samt hur 

intervjupersonerna tillämpar detta efter möte med rektorer samt övervägning med handledare. 

All datainsamling skedde på en gymnasiesärskola i medelstor stad i södra Norrland. Valet att 

all datainsamling skedde på en specifik särskola berodde på att skolan samt kommunen den är 

belägen i ska kunna använda sig av studien och dess resultat i framtida arbete. 

Gymnasiesärskolan där studien genomförts ligger i en medelstor stad södra norrland. Skolan 

har nationellt intag och där går ungefär 350 elever med olika form av funktionsnedsättningar. 

Skolan har träningsskola, gymnasiesärskola samt boende och fritid.  

 

Enskilda intervjuer genomfördes med elever på två olika program på vald särskola. Skolan är 

uppdelad på olika platser i staden och intervjupersonernas program är uppdelade på två av 

dessa. Intervjupersoners uppfattningar är därför inte strängt bundna till program eller plats där 

skolan är belägen.  

Kontaktperson var rektor på aktuell särskolan. Han tillfrågade tolv elever om medverkan 

varav sex intervjupersoner sedan skulle väljas ut. Dock ändrades detta på grund av att några 

av de tillfrågade eleverna inte återkommit till skolan efter ett lov. De tre första eleverna som 

intervjuades var således de som befann sig på skolan. Efter att dessa tre intervjuer genomförts 
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kontaktades rektor för att boka in intervjuer med ytterligare tre av de tillfrågade eleverna. På 

grund av att de tre första intervjuerna varit något korta och därför inte gav önskvärt mycket 

analysmaterial ombads rektor att ta hänsyn till hur talföra eleverna var för att kunna få ett bra 

material att arbeta med. De resterande tre intervjuerna gav mer material, vissa mer än andra. 

Övervägning gjordes, därefter ansågs det vara tillräckligt med material att arbeta med.  

 4.3 Intervjuförfarande 

Vikten av frågornas känslighet övervägdes, då alla har rätt till sitt privatliv. Känsligheten i 

frågorna ansågs vara låg. Vid enskilda intervjuer kan intervjuaren ha någon sorts kotroll över 

intervjusituationen och de teman som avhandlades utan att intervjun för det är strängt 

strukturerad. Vid denna form av intervjuer undersöks individens uppfattningar (Jacobsen, 

2007).  

Arbetet med att sammanställa informationsbrev (se bilaga 1) och intervjuguide (se bilaga 2) 

genomfördes med stöd av Jacobsen (2007) samt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. Innan intervjun påbörjades lästes informationsbrevet upp för intervjupersonen för 

att på så vis få informerat samtycke. Intervjuguiden hade ett enkelt språk och detta valet 

grundar sig i att författaren hade en viss förförståelse av målgruppen från tidigare.  

Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen med en dags mellanrum, det vill säga att tre 

intervjuer genomfördes på en dag. Intervjuerna spelades in för att få en så komplett 

registrering av intervjuerna som möjligt (Jacobsen, 2007). Varje enskild intervju tog cirka 20 

minuter att genomföra. Vid en av intervjuerna uppstod en paus på grund av upprop och 

information för eleven. Efter varje genomförd intervju skrevs reflektioner på intervjun kort 

ner för att på så vis behålla känsloyttringar och dylikt som går förlorat vid transkriberingen.  

Intervjuerna genomfördes i två olika lokaler i respektive skolbyggnad där eleverna går, 

eleverna var därmed välbekanta med lokalerna. Enligt Jacobsen (2007) kan onaturliga lokaler, 

det vill säga obekanta miljöer för intervjupersonen, ge onaturliga svar. Vid de första tre 

intervjuerna befann sig klasskamrater samt lärare utanför, vilket medförde att ljud utifrån 

hördes. De resterande tre hölls så avskilt att inga eventuellt störande ljud förekom.   

4.4 Analys av intervjumaterialet 

Analysen av materialet är en kombination av manifest och latent analys. Manifest innebär att 

det i resultatet beskrivs vad intervjupersonerna sagt vid intervjutillfället. Detta kan göras 
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genom att räkna frekvensen, det vill säga antalet gånger något sagts. Denna studie har dock 

inslag av latentanalys vilket innebär att söka en djupare mening i texten och att en egen 

tolkning gjorts av materialet. Vid en latent analys dras egna slutsatser utifrån insamlat 

material (Kondracki, Wellman, Amundson, 2002). 

Till att börja med transkriberades de sex intervjuerna, det vill säga avlyssnades och skrevs ner 

ord för ord.  Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys efter Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008). Analysenheten bestod av det transkriberade materialet som 

sammanlagt uppgick till 37 sidor. Analysenheten lästes igenom för att på så vis få en översikt 

och reflektion över insamlat material i dess helhet, dessa reflektioner skrevs ner.  

Efter detta delades materialet upp efter de frågeställningar som studerades och inte en intervju 

i taget. Detta för att samla materialet på samma ställe. Meningsenheter identifierades, 

kondenserades, kodades och sedan skapades underkategorier samt huvudkategorier. De 

huvudkategorier som framkom var: vuxna i närmiljön, medvetenhet samt motstånd. 

Kunskapen kommer från vuxna i närmiljön, ungdomarna har medvetenheten men det finns ett 

motstånd i att tillämpa den.   

Citat från intervjupersonerna användes för att förstärka resultatets trovärdighet vilket 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver.  

4.5 Etiska principer   

Alla intervjupersoner var myndiga elever över 18 år, vilket var viktigt för annars krävs 

tillstånd från vårdnadshavare. Det finns fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002) och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Att dessa krav infriades säkerställdes genom att informationsbrevet lästes 

upp för intervjupersonerna innan varje enskild intervju påbörjades.  

Informationskravet säkerställdes genom att intervjupersonen informerades om studiens syfte 

och vilken uppgift intervjupersonen har samt att allt insamlat material endast kommer 

användas till avsedd studie. En övergripande beskrivning av hur genomförandet av hur 

studien sker framkom. Intervjupersonen fick veta att deltagandet är frivilligt och att det 

närsomhelst får avbrytas. Namn på studiens författare samt institution framkom för att 

underlätta eventuell kontakt. Efter färdigställande kommer deltagarna i studien ta del av 

resultatet genom att kopia skickas till berörd skolas rektor som ombetts att vidarebefordrar 

studien till intervjupersonerna.    
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Samtyckeskravet säkerställdes genom att intervjupersonerna samtyckte till rektor på skolan 

om att delta. Vid intervjutillfället informerades de om att de när som helst fick avbryta sin 

medverkan, detta för att återigen få intervjupersonens samtycke till att delta, hur länge samt 

på vilka villkor.   

För att skydda intervjupersonernas konfidentialittet tar endast författaren till denna studie del 

av uppgifterna. Uppgifterna har under hela arbetets gång förvarats på ett sådant sätt att 

intervjupersonen inte kan identifieras av utomstående. Intervjupersonerna informerades innan 

intervjustart om att de kommer vara anonyma i studien. Intervjupersonerna har därför inte 

samma beteckning i resultatet som i den ordning de intervjuades. Vissa citat är ändrade utan 

att för det ändrat dess innehåll. Detta har gjorts för att säkerställa konfidentialiteten hos 

intervjupersonerna som beaktats i studien. 

 

Nyttjandekravet tillgodoses genom att insamlat material endast använts i denna studie för att 

sen förströras efter överenskommelse med intervjupersonerna.  

 

Detta är en skör grupp som bör hanteras försiktigt. Författaren hade viss förförståelse om 

målgrupp efter att arbetat med funktionsnedsatta personer tidigare.  
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5. RESULTAT 

 

Det framkom under intervjuerna att upplevelse av hälsa är att må bra, äta bra mat samt vara 

frisk i kroppen. Även att äta rätt och motionera uppger de är hälsa för dem.    

Fysiskt och psykiskt välbefinnande är de intervjuade ungdomarnas upplevelse av att mår bra. 

Äta rätt och motionera påverkar det fysiska välbefinnandet. Även sömn samt att dricka 

mycket uppges vara sådant som skapar fysiskt välbefinnande. Psykiskt välbefinnande 

uppkommer vid umgänge med vänner samt att utöva något roligt.   

Hälsosamma matvanor upplevs vara vilken kost som konsumeras samt att det sker under en 

tidsperiod. Denna tidsperiod benämns som en dag, vecka eller månad. Upplevelse att motion 

och kost bör kombineras samt vikten av att få i sig all mat och näring som behövs.  

5.1 Vuxna i närmiljön – största kunskapskällan 

Den övervägande kunskapskällan om kost får de intervjuade ungdomarna genom vuxna i 

närmiljön. Inom denna kategori ingår vuxna som de möter i sin vardag, media, kommunalt 

projekt samt grundskoleundervisning. Viss kunskap uppges även komma genom självlärning 

och kunskapssökande på eget bevåg. 

 Lärare, föräldrar, tränare samt expertråd är de vuxna som möten uppstår med i vardagen och 

som bidrar med kunskap till de intervjuade ungdomarna. Lärare uppges dock vara den absolut 

vanligaste och därmed största källan. I början av utbildningen har lektion hållits på skolan om 

kost och hälsa för några av intervjupersonerna. Detta är dock ingen undervisning som 

kommer regelbundet.  

”Ja, förut hade vi en speciell lektion, men det var för längesen, det var 

inte nyligen, precis nu, men det var längesen det” (IP 2). 

Andra upplever att de aldrig berört ämnet i undervisningen. Däremot får de kunskap från 

lärarna men att detta sker i förbigående så som att det omnämns i samband med måltider på 

skolan. Även under lektionstid är detta något som kommer upp men då i samband med att en 

elev till exempel uppvisar trötthet och irritation.   



 

15 
 

”Nej, men det är lite ibland på lektionerna om man är, sitter och är 

lite trött och grinig så frågar de ”har du inte ätit frukost eller?” nåt 

sånt” (IP 6). 

Det uppfattas även att hälsosam kost kan omnämnas på gymnastiken. En annan källa till 

kunskap om kost är tränare för dem som utövar någon sorts idrott  

”Det är typ tränarna och pappa. Mamma” (IP 3). 

I vissa fall är föräldrar en kunskapskälla, men detta upplevs dock olika. Denna kunskap kan 

komma i form av samtal, rekommendationer och i vissa fall försök om övertalning om att äta 

nyttigare. Det mest förekommande är dock att det inte pratas mycket om vilken kost som är 

hälsosam respektive ohälsosam i hemmet. 

”Pratar inte så mycket alls om mat hemma. Det är morsan som lagar 

maten och då äter jag bara och ser glad ut” (IP 1). 

Även media upplevs som en källa till kunskap. Detta kan bestå i matlagningsprogram, 

livsstilsprogram eller reklam på tv. Internet är även det en kunskapskälla. Reklamen som 

upplevs förekomma både på internet och tv är endast ett sätt att öka försäljningen och därmed 

inget att tro på. Det uppges att kunskapssökande på internet och i böcker förkommer på eget 

bevåg. Kunskap om vad som är hälsosam och ohälsosam kost uppges annars vara genom 

självlärning, att intervjupersonen själv märker hur kroppen mår vid konsumtion av olika kost. 

Andra upplever att de alltid haft kunskap om vad som är hälsosam respektive ohälsosam kost. 

Även ett kommunalt projekt nämns ha medfört ökad kunskap om nyttig kost. Undervisning 

som skett i grundskolan uppges även varit en kunskapskälla.  

Under intervjuerna framkom olika önskemål på undervisningsformer för att öka kunskaperna 

om kost bland ungdomarna. Praktiskt orienterad kurs, föreläsning tillsammans med 

självstudier, extern kompetent person samt provsmakning är de önskemål som finns. Inom 

den praktiskt orienterade kursen nämndes viljan att lära sig laga nyttigare kost efter att någon 

berättar hur. Någon beskrev det som att ha liknande hemkunskaps undervisning. Även att 

kursen skulle innehålla både kost och träningssätt är önskvärt.  

”Gå på någon kost, en kurs. Både mat och kondition och alltihop i 

samma. Och hur man liksom ska tänka. Och så ska man skriva upp 

också det som är viktigt. Att det är någon som berättar och så får man 
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vara med och testa och göra olika maträtter och sånt kanske. 

Träningssätt” (IP 4). 

Det som skapar intresse att lära sig mer är främst media. Här anges matlagningsprogram som 

en inspirationskälla. En praktiskt orienterad kurs, att det talas mer om kost i den ordinarie 

undervisningen samt att lära sig mer inför en framtida flytt hemifrån är anledningar som 

skapar intresse att lära sig mer.  

5.2 Medvetenhet om kostvanors betydelse för hälsan 

En medvetenhet finns hos de intervjuade ungdomarna. I denna kategori ingår att det har 

kunskap vilken kost som borde konsumeras samt att det ska ske regelbundet. Denna 

regelbundenhet innebär att äta frukost, lunch och middag. Flera intervjupersoner uppger även 

att mellanmål mellan dessa måltider samt kvällsfika under en dag borde finnas. 

 Frukosten uppges av flera intervjupersoner vara den viktigaste måltiden. Anledningar till 

detta är att orka mer, inte riskera att svimma samt få näring och energi som kroppen behöver 

efter flera timmars sömn.  

Intervjupersonerna upplever att de är medvetna om vad som är hälsosam respektive 

ohälsosam kost. Dock i enstaka fall går meningarna isär. Det som uppges vara hälsosam kost 

är pasta, fisk, grönsaker, kött samt frukt.  Mjölk, vatten och juice upplevs vara hälsosamt att 

dricka. Husmanskost uppges som hälsosamt samtidigt som det anses kunna betyda olika för 

olika personer. 

”Ja…. mjölk är väl bra att dricka för både skelettet och sånt där och 

om man äter, det är väl grönsaker, det är bra för kroppen. Och fisk, 

blir man smart av säger de” (IP 5). 

Ohälsosamma kost anses vara pizza, hamburgare, pommes frites, kebab, godis samt chips. 

Läsk, lättdryck och öl anges som ohälsosamt att dricka.  Korv uppges å ena sidan vara 

hälsosamt men å andra sidan som ohälsosamt. Även pannkaka nämns som ohälsosamt att äta.  

”Cola är ohälsosamt, pannkaka. Sen så vet jag typ inte mer” (IP 3). 

Att äta allsidigt, enligt tallriksmodellen samt energirikt anses även det hälsosamt.   

Intervjupersonerna är medvetna om att valet av kost påverkar hälsa. De kunskaper de besitter 

varierar dock mellan intervjupersonerna, men även hur djupa kunskaperna är varierar.  
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De negativa konsekvenserna av ohälsosam kost som främst anges är trötthet, dåligt humör, 

orkeslöshet, yrsel samt övervikt eller fetma. Att ohälsosam kosthållning gör att blodsockret 

far upp och ner, skapar ett beroende, näringsbrist och sjukdom så som diabetes uppges. Även 

risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdom som en konsekvens av övervikt och fetma som i sin 

tur beror på ohälsosam kost framkommer. Att värk kan uppstå tillföljd av övervikt eller fetma 

anges.  

Även att goda konsekvenser av en hälsosam kost finns hos intervjupersonerna. Det beskrivs 

bland annat som att kroppen mår bra och fungerar bättre. Det skiljer sig dock även här vilka 

samt hur mycket kunskap intervjupersonerna har om positiva konsekvenser. De positiva 

konsekvenser som framkommer är främst att orken ökar och kroppen blir pigg. Uppfattningen 

att konditionen kan förbättras, mår bättre psykiskt samt att förbli frisk i större utsträckning 

framkommer.  

”Man blir piggare och man mår bättre psykiskt, äter man rätt och får 

bättre kondition om man motionerar då för den delen. Och ja det är 

väl det… det är om man äter rätt. Mår bättre, piggare, bättre psyke. 

Är inte lika trött” (IP 5). 

5.3 Motstånd för att leva hälsosamt 

Hos ungdomarna finns det ett motstånd till att tillämpa sin kunskap både i form av vilken kost 

som ska konsumeras men även när det kommer till att äta regelbundet. 

Vilka frukostvanor de intervjuade ungdomarna har varierar. Alla uppger att de oftast äter 

någon sorts frukost. Vad frukosten består i varierar även det. Några har dock svårt att få i sig 

på morgonen, men de försöker äta någonting i alla fall. Frukostvanan uppges dock ha 

förbättrats på senare tid, från att inte ha ätit frukost alls till att nu försöka få i sig något.  

Flera uppger att frukost i form av till exempel endast smörgåsar inte räcker men att de äter det 

till frukost ibland i alla fall. För att stå sig bättre äter de en frukost bestående av gröt, fil eller 

yoghurt.  

”Ibland kan jag faktiskt slita mig upp ur sängen och koka två ägg och 

ta två mackor, ett glas yoghurt kan jag ta om jag är riktigt pigg. 

Annars så blir det en risifrutti kanske och det klarar man sig ju inte på. 
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Då är man fortfarande hungrig. Eller en macka eller nåt sånt där. Det 

är vad jag brukar äta. En risifrutti eller en macka, nåt sånt” (IP 5). 

Det skiljer sig för vissa av intervjupersoner på vad de äter i veckorna och på helgerna. Några 

uppger att de äter mer till frukost på helgen och det är då samma som har svårt att äta på 

morgonen. Förekommande av lyxfrukost sker ibland på helgen. Andra uppger att de äter 

mindre till frukost på helgen till och med att frukosten kan bli lunchen. Uppges även att 

samma sak äts i veckorna och på helgen.   

Det framkom att regelbundna matvanor främst finns under veckorna och att kostvanorna 

försämras under helger både vad gäller regelbundenhet samt vad som äts. Att veta vad 

vännerna äter upplevs inte alltid vara så lätt men det uppfattas som om olika personer har 

olika kostvanor. Uppfattas även som om vännerna konsumerar en större mängd kost. 

En rast infaller mellan skoldagens start och lunch. Under denna rast konsumeras mellanmål 

och detta mellanmål kan bestå i medtagen smörgås, frukt samt drickbart. Uppges även finnas 

möjlighet att köpa något ätbart vilket även det förekommer.   

”Så brukar jag ta med en macka hit och… macka och frukt och lite 

vatten eller lite saft så där vanligt” (IP 2). 

Att äta skollunch varierar. De som uppger att de ibland inte äter skolunchen säger att det beror 

på att de inte tycker om den och att alternativet då är att ha medtagen matlåda eller köpa mat. 

Lunchen uppfattas då i vissa fall bli mer ohälsosam. Uppfattningen att vissa vänner föredrar 

ohälsosam mat framför annan mat finns men att det blir dyrt att varje dag köpa sådan mat till 

lunch. Försök att övertala vännerna till att äta skollunch samt att göra det själv.  

Att äta en allsidig middag framkommer. Denna middag kan bestå i köttfärssås och spagetti, 

makaroner och korv, kött och potatis samt fisk och potatismos. Att småäta efter middagen och 

äta kvällsfika innan läggdags förekommer.   

Läsk och då framförallt Coca Cola uppges konsumeras av intervjupersonen men det uppfattas 

även konsumeras av flera vänner. Framkommer även att konsumtionen av läsk begränsats till 

helgen hos vissa.  

Det som uppges som ohälsosam kost konsumeras i högre grad av flera intervjupersoner under 

helgerna. Denna ohälsoamma kost består av pizza, hamburgare, kebab, korv med bröd samt 

chips. Upplevelsen av att äta nyttigare kost nu än tidigare finns. Även att äta mer under 
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skolveckan än på helgen och detta beror på att måltider hoppas över och därmed blir färre till 

antalet.  

”Ja, i skolan får man ju lite, vad ska man säga, lite mer i sig. För då 

får man en tidig lunch och sen blir det rätt tidig middag också. För 

det går ju. Vi tar ju i med kroppen så man behöver” (IP 1).    

Upplevs som om vännerna minskat konsumtionen av godis och läsk på senare tid och 

samtidigt ökat konsumtionen av frukt. Anledning till detta uppfattas vara för att spara pengar. 

Samtidigt uppges även att konsumtionen av godis varierar mellan personer, även att det 

förekommer som frukost i vissa fall.  

”Tja… mina kompisar äter väl allt möjligt dom. Jag vet att de kan äta 

mycket godis skulle jag tro. Vissa äter ju godis mer än andra. Vissa 

äter godis till frukost, fast vissa äter vanlig” (IP 4). 

Orsaker till varför intervjupersoner inte alltid äter så som de själv anser bör göras uppges vara 

tidsbrist, okunskap samt att inte tycka om maten. Att ha svårt att äta på morgonen efter en 

natts sömn framkommer. Även grupptryck uppges vara orsaker till att äta ohälsosamt.  

Tidsbristen infinner sig främst i samband med frukosten och en av anledningarna till att detta 

uppstår sägs bero på trötthet och därmed inte ork att gå upp tidigare för att äta vad de anser är 

en rejäl frukost. Även att inte vara hungrig och vilja äta frukost på morgonen på grund av att 

det leder tillobehagskänslor framkommer.   

” Imorse åt jag två bananer och kaffe. Imorse orkade jag inte för jag 

var så trött. Men jag äter ju ordentligt här i skolan sen, har fika vid 

tio rasten” (IP 6). 

Okunskapen består i att både sakna kunskapen om hälsosam mat samt i att laga den. Att inte 

tycka om maten uppges framförallt gälla skolmåltiderna, samtidigt upplevs skolmåltiderna 

ibland vara goda. Att ha mer än en rätt att välja på är positivt.  
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6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Studiedesign  

Valet av kvalitativmetod gjordes för att intervjupersonernas uppfattningar undersöktes. Vid 

kvalitativa metoder finns viljan att intervjupersonen med egna ord beskriver uppfattningar om 

det studerade fenomenet, detta gör den kvalitativa metoden öppen. Finns önskan att få en bred 

bild av ämnesområdet bör kvalitativmetod väljas (Jacobsen, 2007). Denna önskan fanns och 

är således orsaken till att denna metod ansågs lämpligast för att studera det valda fenomenet. 

Valet att göra individuella intervjuer grundar sig på att författaren ville ha någon sorts kontroll 

på intervjusituationen och det som avhandlades, men samtidigt inte vara strängt strukturerad. 

Vid gruppintervjuer ligger fokus mer på relationen mellan intervjupersonerna medan vid 

individuella intervjuer finns viljan att intervjupersonens åsikter framkommer. Vid 

gruppintervjuer påverkas resultatet bland annat av dynamiken i gruppen samt att inte alla 

personer kommer till tals lika mycket (Jacobsen, 2007). Detta var något författaren ville 

undvika i denna studie samt den flexibilitet som är möjlig vid enskilda intervjuer. Efter 

övervägning av författaren fattades beslutet att den enskilda intervjun lämpade sig bäst. Detta 

även med tanke på författarens uppfattning att denna målgrupp kan ha svårare att fungera och 

hålla koncentrationen uppe i en gruppsituation.    

6.1.2 Urval av intervjupersoner 

All datainsamling skedde på specifik särskola och orsaken till detta var att skolan samt 

kommunen där skolan är belägen ska kunna använda sig av resultatet i sitt framtida arbete. Att 

genomföra all datainsamling på samma särskola kan påverka resultatet genom att 

intervjupersonerna har samma förutsättningar. Detta motverkades något genom att de sex 

intervjuerna är uppdelade på två utbildningar som är belägna på olika platser i den aktuella 

staden. Alla intervjupersonernas uppfattningar är således inte bundna till ett och samma 

program och heller inte till plats där skolan är belägen. Trots detta kan resultatet påverkas när 

det kommer till upplägget på programmen samt hur skolans matbespisning fungerar och vad 

som där serveras på grund av att det är samma skola.     

Rektor på särskolan fungerade som kontaktperson. Han ombads att undersöka om intresse 

fanns för att delta i studien samt vilka som kunde tänka sig att bli intervjuade. Författare fick 

försäkran om att de tillfrågade eleverna var 18 år och myndiga vilket krävs för annars måste 

tillstånd finnas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002).   
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Tanken att välja ut de tre första intervjupersonerna på förhand omkullkastades i och med att 

det visade sig att alla elever inte återkommit efter lov. Därför intervjuades de elever som 

tillfrågats om medverkan men som författaren på förhand inte valt ut. Detta anser inte 

författaren ha påverkat studien på grund av att det är uppfattningar som undersökts. 

Genomförandet av intervjuer med sex elever gjordes för att få större spridning samt mer 

material att arbeta med. Att göra den sjätte och sista intervjun beslutades efter författarens 

vilja att få ännu en uppfattning samt att efter de tre första intervjuerna noterat att vissa 

intervjupersoner inte var så talföra och på grund av det ville ha mer material att arbeta med. 

Rektor ombads efter övervägning med handledare att tillfråga elever som var mer talföra för 

att även på detta vis få mer material att analysera. Att intervjuerna blev omkring 20 minuter 

långa anser författaren vara på gränsen till att det blir för lite material att arbeta med. Önskvärt 

hade varit att intervjuerna blivit något längre och därmed genererat mer material. När alla 

intervjuer var genomförda övervägdes om materialet var tillräckligt att arbeta med och därpå 

togs beslutet att så var fallet.  

Enligt Jacobsen (2007) har alla individer rätt till sitt privatliv och därför är det av vikt att 

överväga frågornas känslighet innan intervjuerna genomförs. Detta gjordes och författaren 

ansåg att frågornas känslighet var låg. Däremot kan en känslighet finnas i att gå på särskola så 

för att förstärka intervjupersonernas konfidentialitet nämndes varken särskolan eller 

kommunen vid namn. 

6.1.3 Genomförande av intervjuer 

Informationsbrevet lästes upp för varje intervjuperson innan intervjun påbörjades. Det hade 

varit önskvärt att varje intervjuperson hade fått tagit del av denna information innan 

intervjutillfället. Att detta inte skedde berodde på ett lov som precis avslutades innan 

intervjuerna genomfördes. Under lovet reser eleverna hem till sina respektive hemorter och 

därför är det svårare att nå dem. Tidsbrist var en orsak till att informationsbrevet inte var 

färdigställt i tid så att eleverna kunde ta del av det innan hemresan samt att namn på de 

tillfrågade eleverna som ville delta var färdigställt och vidarebefordrades dagen innan lovets 

start. Att beslut inte fattats om vilka elever som skulle delta i studien var även det en orsak. På 

grund av begränsad tid var det nödvändigt att genomföra intervjuerna direkt efter lovet för att 

författaren sedan skulle ha tillräckligt med tid att sammanställa intervjuerna. Efter övervägan 

med handledare samt i enlighet med informationsprincipen (Vetenskapsrådet, 2002) 

fastställdes att det är möjligt att vid intervjuer gå igenom informationsbrevet innan intervju 
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påbörjas. Detta gör även att informationsbrevet kan gås igenom tillsammans för att säkerställa 

att allt är klart och att intervjupersonen förstår dess innebörd.    

En längre intervjuguide kunde eventuellt förlängt intervjuerna och på så sätt givit mer 

material till analysen. Samtidigt, med tanke på målgrupp, så hade i vissa fall en längre 

intervju inte givit mer material att analysera då intervjupersonen fort tappar 

koncentrationsförmågan. Intervjupersonerna ombad att säga till om de kände att de ville ha en 

paus i intervjun. Detta gjordes på grund av att vald målgrupp, för att på detta vis kunna 

behålla koncentrationen under hela intervjun. Dock togs paus endast vid ett intervjutillfälle 

och detta ej på grund av att intervjupersonen bad om det utan på grund av upprop samt 

information för eleverna. Denna paus varade omkring 20 minuter. Att denna paus uppstod 

uppfattade författaren vara till fördel för intervju då det kändes som om intervjupersonen var 

mer bekväm i situationen efter pausen än före och därmed gav mer utförliga svar. Det enkla 

språk som förekommer i intervjuguiden grundar sig i vilja undvika situationer då 

intervjupersonen inte förstår frågan. I en intervjusituation kan intervjuaren på ett enkelt sätt 

förklara innerbörden men trots detta valde författaren ändå att ha ett enkelt språk för att 

underlätta intervjuförfarandet.    

Intervjuerna genomfördes i respektive programs undervisningslokaler. Fördelen med att 

befinna sig på skolan är att lokalerna var välbekanta för intervjupersonerna. Enligt Jacobsen 

(2007) kan onaturliga lokaler ge onaturliga svar. Onaturlig innebär en lokal som är obekant 

för intervjupersonen. Vid tre av intervjuerna befann sig kamrater samt lärare till 

intervjupersonen strax utanför. Detta medförde att ljud fördes in i intervjulokalen. Detta var i 

enstaka fall ett störnings moment som medförde att koncentrationen hos intervjupersonen 

minskade och därmed kan detta ha påverkat svaren, intervjumaterialet samt resultatet. Vid de 

tre andra intervjuerna fanns inga sådana störningsmoment vilket medförde en lugnare intervju 

miljö. Intervjuerna skiljde sig åt på grund av att personerna var olika mycket talföra. I vissa 

fall var det svårt att få fram information från intervjupersonen. Detta kan ha påverkat 

resultatet i den mån att alla uppfattningar och kunskaper av vikt inte framkom vid intervjun. 

Bristande erfarenhet i att genomföra intervjuer kan ha påverkat på grund av svårigheter att få 

mindre talföra personer att öppna sig mer.      

6.1.4 Analys av material 

Vid innehållsanalysen valdes att dela upp det transkriberade materialet så att det besvarade 

vardera frågeställningen för sig. Detta gjordes för att samla allt material på samma ställe för 
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att underlätta översikten. En manifestanalys gjordes för att återge vad intervjupersonerna sa 

vid intervjutillfället, dock finns inslag av latentanalys och detta för att författaren fann att det 

fanns ett visst utrymme för egna slutsatser i det som framkom.  

6.1.5 Giltighet och trovärdighet 

Giltighet innebär om det som avses mätas faktiskt mäts (Jacobsen, 2007). I denna studie anser 

författaren att så är fallet. Det författaren avsåg att studera var personliga uppfattningar på ett 

fenomen och då är valet av individuella intervjuer att föredra.  

Det som påverkar trovärdigheten i studien är exempelvis interaktionen mellan 

intervjupersonen och intervjuaren. Önskvärt är att intervjuaren agerar på exakt samma sätt vid 

alla intervjuer, detta är dock en omöjlighet (Jacobsen, 2007). Författaren är medveten om att 

agerandet inte var exakt vid varje intervju. Detta berodde till stor del på att vid de första 

intervjuerna var intervjuaren betydligt mer oerfaren i situationen än vid de avslutande. Även 

att intervjupersonerna eventuellt inte alltid talade sanning är något som måste tas i beaktning. 

För att få så sanningsenliga svar som möjligt från intervjupersonerna betonades att intervjun 

inte fungerade som en förhör och att svaren inte skulle ifrågasättas. Här var det även viktigt 

att betona att intervjupersonerna inte kommer att gå att identifiera i studien.   

6.2 Resultatdiskussion 

Intervjupersonerna uppger att hälsa för dem är att må bra, äta bra mat samt vara frisk i 

kroppen, men även att äta rätt och motionera är hälsa för dem.  Fysiskt och psykiskt 

välbefinnande anser de är att må bra och det innebär att må bra liknar WHO:s definition av 

hälsa. Detta anser författaren visar på att ungdomarna har kunskaper i vad det innebär att ha 

hälsa och att därmed må bra.  

6.2.1 Kunskapskällor 

Den främsta kunskapskällan om kost uppges vara vuxna i intervjupersonernas närhet. Dessa 

vuxna är föräldrar, lärare, tränare och expertråd. Att mycket av den kunskap som ungdomarna 

har kommer från vuxna ser inte författaren som något förvånande. Dessa kan fungera som 

förebilder i exempelvis hemmet, skolan samt på träningen. Uppfattningen om att föräldrar i så 

låg utsträckning ändå nämns som kunskapskälla anser författaren vara förvånande men å 

andra sidan kan detta bero på att ungdomarna inte anser sig få så mycket kunskap därifrån 

som de faktiskt får. Det som styrker att detta kan stämma är att det även framkom att 

ungdomarna anser sig alltid vetat vad som varit onyttig samt ser sig som självlärda i vissa fall. 
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På grund av detta kan det finnas anledning att tro att denna kunskap ändå grundlagts just i 

hemmet. 

Den mesta kunskapen som ungdomarna uppfattar sig få av lärarna sker i förbigående, dock 

vid något tillfälle ska undervisning inom ämnet kost skett på skolan. Gymnastiken uppfattas 

vara ett tillfälle när kunskap förmedlas till intervjupersonerna. Enligt FHI (2000) bör 

hälsovetenskap finnas inom hela skolmiljön och inte endast inom idrottsämnet. Skolan är en 

bra arena för att skapa goda vanor bland barn och ungdomar vilket betonas av Naidoo och 

Willis (2000). Enligt Tse och Yuen (2009) borde skolan vara en stödjande miljö för eleverna 

att grundlägga en hälsofrämjande livsstil och detta kan uppnås bland annat genom att 

undervisa om kost. Författaren anser att mer borde göras för att utnyttja skolan som arena för 

att lära ungdomarna hälsosamma matvanor. Detta skulle exempelvis kunna integreras i den 

ordinarie undervisningen som sker, men även att införa exempelvis en kurs om kost där 

ungdomarna även praktiskt får tillämpa kunskaperna vore önskvärt. Att få kunskap om vad 

som är viktigt men inte lära sig hur detta på ett enkelt vis kan tillämpas vore en förlust. Även 

media i olika form fungerar som en kunskapskälla samt skapar intresse att lära sig mer. Detta 

skulle också kunna nyttjas i undervisningssyfte exempelvis i form av informationssökning, 

undervisning om kritiskt förhållningssätt till information eller att själva sammanställa och 

skapa forum för information om kost.   

6.2.2 Medvetenheten om kostvanors kopplingar till hälsan 

Ungdomarna anser att mat regelbundet bör konsumeras i form av frukost, lunch och middag 

samt något mellanmål. Detta stämmer överens med Livsmedelsverkets (2005) 

rekommendationer om tre huvudmål samt en till tre mellanmål per dag. Även Sierra-Johnson 

med fler (2008) fann i sin studie vikten av en regelbunden kost. Där kom de fram till att 

oregelbundna matvanor kan vara skadligt för hälsan genom att det ökar risken för metabola 

syndromet det vill säga att flera riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom samt 

diabetes finns hos en och samma individ. Även här visar det på att ungdomarna har kunskaper 

inom området men författaren anser att undervisa ungdomarna i varför det är viktigt att äta 

regelbundet och inte endast att det är det vore önskvärt. Att veta orsaken bakom kan 

eventuellt göra att detta även tillämpas på ett bättre sätt. 

 

Frukosten är dagens viktigaste måltid anser ungdomarna och anledningen till detta upplever 

de är för att orka mer, inte riskera att svimma samt att kroppen behöver energi efter flera 

timmars sömn. Att äta efter en natts sömn överensstämmer med vad Johansson (2007) 
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betonar. Hon menar att kroppen behöver frukosten för att den inte fått något bränsle under 

natten. Rasmussen med fler (2004) fann i sin studie att äta frukost medför lägre BMI och 

därmed minskad risk för att drabbas av övervikt och fetma vilket även det visar på vikten av 

frukost. Även en studie i Europa visade att de som äter frukost har lägre BMI och därmed 

minskad risk att utveckla övervikt eller fetma (Szajewska & Ruszczy´nski, 2010).  Författaren 

anser att ungdomarna har goda kunskaper om vikten av frukost men att deras kunskaper 

eventuellt skulle kunna förbättras något exempelvis genom att lära ut hur en hälsosam frukost 

lagas.  

 

Vid intervjuerna framkom att ungdomarna uppfattar sig veta vad som är ohälsosam respektive 

hälsosam kost och har även kunskaper om att valet av kost påverkar hälsan och att det medför 

konsekvenser. De negativa konsekvenserna som uppges är trötthet, dåligt humör, orkeslöshet 

samt yrsel. Även att övervikt och fetma i sin tur ökar risken att drabbas av sjukdom så som 

diabetes och hjärt- och kärl finns. Övervikt och fetma medför dock fler negativa konsekvenser 

för individen som är drabbad. Bergström med fler (2001) fann att flera cancerfall kunde 

relateras till övervikt och fetma. Den kunskap som de har om negativa konsekvenser av en 

ohälsosam kost varierar dock mellan intervjupersonerna. Att denna kunskap finns hos vissa 

men inte andra kan bero på att de på något vis kommit i kontakt med fenomenet exempelvis 

genom att det funnits i deras närhet.  

 

Den sammanlagda slutsatsen författaren drar är att endast en begränsad del av den kunskap 

intervjupersonerna besitter kommer från undervisning i den nuvarande skola de befinner sig 

på. Det finns ett glapp mellan den information som finns om negativa konsekvenser av en 

ohälsosam kosthållning och de kunskaper intervjupersonerna har. Detta är även ett argument 

för vikten att använda skolan som en stödjande miljö för att grundlägga en hälsofrämjande 

livsstil vilket Tse och Yuen (2009) betonar.   

6.2.3 Motstånd för att leva hälsosamt 

Kostvanor bland ungdomarna i studien varierar, både när det gäller vad som konsumeras och 

hur regelbundet de äter. Frukost konsumeras oftast men några uppger att de har svårt att få i 

sig på morgonen. Även tidsbrist på morgonen gör att ungdomarna inte äter vad de själva anser 

är en hälsosam frukost. Ungdomarna har, som tidigare visat, kunskap om att det är viktigt att 

äta frukost och i detta fall tillämpar de sina kunskaper i stor utsträckning. De som har svårt att 

få i sig något på morgonen uppger ändå att de försöker äta någonting. Vilket även det tyder på 
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att de vill praktisera sina kunskaper. Här skulle eventuellt en insats för att få ungdomarna att 

hitta bra och snabba lösningar till en god och hälsosam frukost finnas.  Detta skulle eventuellt 

medföra att ungdomarna får bättre frukostvanor och därmed minskad risk för ökat BMI vilket 

i sin tur minskar risken för övervikt och fetma vilket överensstämmer med resultatet från 

Szajewska och Ruszczy´nskis (2010) samt Rasmussen med fleras (2004) studier. I skolan 

infinner sig en rast mellan skolstart och lunch. På denna rast uppges att något sorts kost 

konsumeras, vanligen en smörgås eller frukt. Detta gör att intervjupersonerna i vissa fall äter 

sitt första mål mat vid denna tidpunkt. Att denna rast finns är något som författaren anser 

behövligt och väldigt viktigt just ur denna synvinkel. Även under denna rast konsumerar de 

intervjupersoner som får obehagskänslor vid tidig frukost sitt första mål.    

Ungdomarna har som tidigare nämnts visat kunskaper om att det är viktigt att äta regelbundet 

i form av frukost, lunch middag och även något mellanmål vilket stämmer överens med 

Livsmedelsverkets (2005) rekommendationer. Trots detta varierar det både mellan 

ungdomarna samt mellan veckodagar och helger om så sker.   

Trots att intervjupersonerna har vetskap om vikten att ha regelbundna matvanor är detta något 

som inte alltid tillämpas. Vad detta beror på uppges vara bland annat tidspress. Frågan är om 

det möjligtvis är så att regelbundenheten brister på grund av att de inte har kunskapen om 

varför det är viktigt att äta regelbundet utan endast kunskapen att det är det? 

 

När det gäller vad som är hälsosam kost respektive ohälsosamkost upplever sig 

intervjupersonerna ha kunskaper inom området. De kunskaper som framkommer som 

intervjupersonerna känner sig sakna ligger således inte i vilken kost som är hälsosam 

respektive ohälsosam utan i större utsträckning i okunskap att tillaga hälsosam kost. I detta 

fall tycks problemet till varför intervjupersonerna äter, vad de uppfattar som ohälsosam kost, 

även bero på att bland annat att skolmaten ogillas. Närheten till att köpa och konsumera 

ohälsosammare kost vid dessa tillfällen medför även att så görs. Tillgängligheten på 

ohälsosam kost utanför skolområdet är svår att göra något åt, men det som däremot kan göras 

är att exempelvis ändra matsedeln i skolan så att den passar eleverna bättre. Detta skulle 

eventuellt medföra att de i större utsträckning äter skolmaten som serveras.  Att konsumera 

läsk framkommer både av intervjupersoner själva samt uppfattningen att vännerna gör det. 

Även detta kan bero på tillgängligheten av läsk. Även tillgängligheten kan vara en bidragande 

orsak till konsumtionen av godis. I vissa fall uppfattas denna konsumtion ha minskat medan i 

andra fall inte. Att uppfattningen om vännernas kostvanor efterfrågades gjordes för att 
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författaren förmodar att intervjupersonerna i vissa fall kan vara ärligare när det gäller 

vännernas kostvanor än sina egna, 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ungdomarna har allmänkunskaper om vad som är 

hälsosamma kostvanor. Dock brister kunskaperna på området konsekvenser av ohälsosamma 

matvanor samt hur de ska tillämpa de kunskaper om goda kostvanor som de besitter. I detta 

fall anser författaren att skolan kan ha en betydande roll. Fler studier inom området skulle 

kunna belysa vad som gör att funktionsnedsatta ungdomar är överviktiga eller feta i större 

utsträckning än ungdomar utan funktionsnedsättning. Flertalet studier på att funktionsnedsatta 

ungdomar är överviktiga eller feta i större utsträckning än ungdomar utan 

funktionsnedsättning har gjorts så att ta steget till att belysa orsaken till detta och vad som kan 

göras åt det känns naturligt.  

6.3 Etiskdiskussion 

Informationsbrevet, vars innehåll är i enlighet med de forskningsetiska principerna, lästes upp 

innan varje intervju påbörjades. Tanken att skicka ut informationsbrevet innan intervjuerna 

skedde ej på grund av bland annat tidsbrist. Det finns dock inget krav på att 

intervjupersonerna måste ta del av denna information en tid innan intervjuerna utan 

informationsprincipen (Vetenskapsrådet, 2002) säger att intervjupersonerna senast ska få ta 

del av denna information innan intervju påbörjas. Att gemensamt gå igenom denna 

information innan intervjun påbörjades anser författaren är till fördel för att på detta vis kunna 

förklara samt för att få vetskap om något var oklart inför intervjun.    

Inga etiska problem uppstod under intervjusituationerna på grund av att ämnet som studien 

belyste inte har någon hög känslighetsgrad. Samtycke gavs både till rektor när 

intervjupersonerna meddelade att de ville delta samt till författaren vid intervjutillfället. Ingen 

av intervjupersonerna avbröt sin medverka. Valet att hålla skolan konfidentiell gjordes för att 

skydda intervjupersonernas identitet på grund av att det kan vara känsligt att gå på särskola. 

På grund av att det är viktigt att skydda intervjupersonerna så långt det är möjligt beslutades 

att hålla både skolan och kommunen anonyma. Studien skedde i enlighet med de fyra 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Alla sex intervjupersoner var 

myndiga elever över 18 år, vilket var viktigt ur etiska aspekter.  
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Med detta som bakgrund anser författaren att de forskningsetiska principerna har beaktats 

under hela arbetets gång.    
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7. SLUTSATSER 

 

 Ungdomar på särskolan uppfattar att de får sina kunskaper om kost från vuxna i sin 

närhet. Dessa är lärare, föräldrar, tränare samt expertråd. Även media fungerar i vissa 

fall som kunskapskällor om kost.  

 

 Ungdomar på särskolan har uppfattningen att kostvanorna kan påverka hälsan positivt 

och negativt. Dock varierar dessa kunskaper mellan individerna samt hur djupa de är. 

De har kunskap om vad som är bra och vad som inte är bra att äta men kunskap om 

varför det är bra respektive inte bra är begränsade.  

 

 Kostvanorna hos ungdomarna på särskolan varierar. Konsumtion av vad som anses 

vara en ohälsosam kost förekommer mer hos vissa av ungdomarna än andra. De 

tillämpar inte alltid de kunskaper de har.  
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BILAGA 1. INFORMATIONSBREV 
 

Hej! 

Mitt namn är Johanna Leufstadius och jag läser tredje och sista året på det 

Folkhälsovetenskapliga programmet på Mälardalens högskola (MDH). Jag skriver nu mitt 

examensarbete som kommer baseras på en intervjustudie. Syftet med studien är att undersöka 

kunskaper om kost bland gymnasieelever på särskola. Studien kommer att genomföras med 

sex elever. Du är en av de sex elever som valts ut att delta i studien efter att jag fått ditt namn 

av rektor på din skola. Du medverkan kommer att bidra med nya kunskaper till min studie. 

För att få svar på detta kommer jag genomföra personliga intervjuer med elever. Intervjun 

består av drygt 20 frågor och beräknas ta 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för 

att underlätta analys och bearbetning av den information som du gett mig. Efter detta kommer 

allt material förstöras.  

All insamlad information kommer endast användas i denna studie för att besvara syftet. Allt 

kommer att ske i enlighet med personuppgiftslagen. All information kommer även att förvaras 

och hanteras konfidentiellt under hela arbetets gång. Endast jag kommer ta del av materialet. 

Ingen information kommer kunna härledas till person i rapporten. All medverkan är frivillig 

och du får när som helst avsluta din medverkan. Studien kommer att finnas tillgänglig på 

Mälardalen högskolas bibliotek, om intresse finns kan även en kopia skickas till dig.  

 

Jag är mycket tacksam för att du vill ställa upp på intervjun! 

 

Registreringsansvarig  

Johanna Leufstadius 

Mejl: jhd08001@student.mdh.se 

Mobil: 073 76 47 874 

 

mailto:jhd08001@student.mdh.se
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BILGAG 2. INTERVJUGUIDE 

 

Hej! 

Jag gör en studie om kunskaper om kost bland särskoleelever.  

Jag vill tacka för att Du är här idag och för att delta! Det är mycket viktigt för kvaliteten på 

studien. 

Jag heter Johanna Leufstadius och läser sista året på det Folkhälsovetenskapliga programmet 

på Mälardalens högskola i Västerås. Den här intervjun genomförs efter dialog med 

Folkhälsostrategen på Bollnäs kommun samt rektor på skolan.  

Jag kommer genomföra 5-6 enskilda intervjuer. De beräknas ta ca 30-60 minuter.  

Intervjun kommer att spelas in och jag kommer även att anteckna under tiden. Detta material 

kommer bara jag att ta del av och det kommer att förstöras efter att arbete är genomfört. Inget 

av det som sägs kommer gå att härleda till person i rapporten. Du får avbryta din medverkan 

när du vill. Låter detta bra? 

Det är viktigt att du svarar det du vill. Det är inte något sorts förhör och jag kommer inte att 

ifrågasätta dina svar.  

Har du några övriga frågor innan intervjun startar? 

 

Bandspelaren slås på. 

Öppningsfrågor: 

 Vilket program går du? 

 Varför har du valt detta program? 

 

Inledande frågor: 

 

1. Begreppsdefinitioner: 

 

            Hälsa. 

 Kan du berätta för mig vad du anser att hälsa är? 
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 Kan du beskriva för mig vad som gör att man mår bra? 

 

 

Hälsosam mat. 

 Kan du beskriva vad hälsosamma matvanor är enligt dig? 

 

 Kan du nämna något som är hälsosamma att äta och dricka?  

 

 

2. Kunskaper och kostvanor hos ungdomarna? 

 Kan du beskriva hur man borde äta och dricka under en dag? Från morgon till 

kväll.  

 

 Kan du beskriva hur du själv brukar äta under en dag? 

 

- Hur skiljer sig dina matvanor från vardagarna till helgerna? 

 

 Brukar du äta frukost? 

 

- Om NEJ, varför? 

 

 Varför ska man äta frukost? 

 

 Om du åt frukost, vad skulle du i så fall äta?  

 

 Varför skulle du äta det? 

 

- Om JA, vad äter du i så fall till frukost? 

 

 Varför äter du detta till frukost? 

 

 Om du åt något annat, vad skulle du då äta istället? 

 

- Vad beror det på att du inte äter det? 

 

 Beskriv vad som är mest populärt bland dina vänner att äta och dricka? 

 

3. Var får ungdomarna sin kunskap om kost från? 

 Hur får du veta vad som är hälsosam mat? 

 

 Av vem får du veta vad som är hälsosam mat? 
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 Hur vet du vad som är ohälsosamt att äta och dricka? 

 

- Hur får ni undervisning om mat i skolan? 

- Vilka/vilken lektion? 

 

- Hur pratar ni om mat hemma? 

 

- Hur pratar du med dina vänner om mat? 

 

- Media? Ex. tv, tidningar, radio, internet, med mer. 

 

- Pratar ni om mat någon annanstans? 

 

 Kan du berätta för mig några saker som är ohälsosamma att äta och dricka? 

 

 Påverkas du av dina vänner och deras val när det gäller val av vad du ska äta 

och dricka? 

 

 Om JA, varför blir det så? 

 

 

 Om du vore intresserad av att lära dig mer om mat, hur skulle du då helst vilja 

lära dig? 

 

 Vad skulle göra dig intresserad av att lära dig mer om mat? 

 

 

4. Vilka kunskaper finns hos ungdomarna om kostens påverkan på hälsan? 

 Berätta hur hälsosam mat påverkar kroppen. 

 

 Vad händer när man äter ohälsosam mat? 

 

 Kan du beskriva vilka konsekvenserna kan bli i framtiden, när du blir äldre, av 

att äta ohälsosam mat? 

 

Är det något annat du vill tillägga? 

 

 


