
Hur kan kostundervisning i skolan påverka barnens intag av grönsaker? 
 
Att barns hälso-  och v iktstatus är re laterat  t i l l  deras intag av grönsaker har v i  ve tat  i  många år .  
Trots  at t  dessa kunskaper är väl förankrad så verkar inte  barnens grönsaksintag nå upp t i l l  de 
mängder som rekommenderas .  En studie  som g jordes i  USA år 2009, baserad på data från 
nat ione l la undersökningar ut förda under fyra års t id ,  v i sar at t  endast  16,2% av skolbarnen (6-
11år) uppnår MyPyramid´s* rekommendationer gäl lande intag av grönsaker .   
 
Att sätta in åtgärder redan i tidig skolålder har visat sig ha positiv effekt på barnens beteende, då deras 
beteendemönster ännu inte hunnit bli alltför inarbetat. Detta leder i sin tur till att mer permanenta 
effekter uppnås. En studie från Pennsylvania (USA), gjord på barn i årskurs 4, visar att kostundervisning 
i skolan har betydelse för hur mycket grönsaker barnen äter. Undervisningen har också visat sig ha 
betydelse för hur barnens attityd, preferens och kunskap kring grönsaker ser ut. I studien fick barnen 
undervisning i skolan vid fyra tillfällen inom en 3-5veckors period. Undervisningen fokuserade på just 
grönsaker och lektionerna innehöll vid varje tillfälle teori, aktivitet (övningar av olika slag), provsmakning 
och slutligen en sammanfattning om det viktigaste från lektionen.  
 
Huruvida resultaten från ovanstående studier kan översättas till att ha praktisk betydelse i just Sverige är 
svår att svara på, då Pennsylvania har ett annat skolmatssystem än vad vi i Sverige har. Samtidigt som 
Sverige har kostnadsfria skolluncher för alla barn så har Pennsylvania endast gratis skollunch till 50% av 
barnen. En sak som dock bör nämnas är att barn fortfarande är barn, vart än i världen vi befinner oss. 
Barn har lättare att lära. Tidig undervisning om (och även provsmakning av och aktivitet kring) 
grönsaker och kunskaper om dess betydelse för våra kroppar skulle troligen ge positiva effekter vilket 
land vi än tittar på.  
 
Om vi vill ge barnen en bra start i livet och chansen till en framtid som friska och välmående vuxna, då 
är det just här vi borde starta. I skolan, i förebyggande syfte. Genom att införa matglädje och 
kostundervisning i tidig ålder. Genom att skapa intresse, nyfikenhet och vilja att lära. På sikt skulle då 
detta även kunna resultera i ett framtida mer välfungerande samhälle med mindre sjukdomar, 
sjukskrivningar o.s.v. Det är inget lätt jobb, men alla kan vi vara med och bidra till att förändra och 
förbättra! Politiker, skolkockar, kökspersonal, lärare, rektorer, elever, föräldrar, syskon, familjer. Listan 
kan göras lång. Alla kan vara med och påverka. Och vi kan börja nu. Redan idag! 
 
Att utbildningen i skolorna påverkar barnens attityd, preferens och kunskap gällande grönsaker, och 
även deras intag av dessa, det är i mina ögon en självklarhet. Barn gör som vi vuxna gör. Barn gör också 
som andra barn gör. Eftersom ett barn är mycket mer påverkbart än vad en vuxen människa är så tror 
jag att det är en smart lösning att börja just där. Att arbeta i förebyggande syfte, för att undvika många 
problem som kan uppstå redan hos barn eller tonåringar (ex. övervikt/fetma, psykosociala problem), 
men även senare i livet (ex. övervikt/fetma, hjärtkärlsjukdomar, vissa typer av cancer). Barn i dagens 
samhälle har en hel uppsjö av faktorer (ex. reklam, sociala medier) som kan påverka dem, jämförelsevis 
med längre tillbaka i tiden då detta inte ens fanns. Vi lever i ett helt annat samhälle i dagens läge när det 
gäller flera andra aspekter, så som: tid tillsammans med föräldrar/familj, det stora 
utbudet/tillgängligheten av mat, lägre matpriser i kombination med en generellt sett bra ekonomi o.s.v. 
Alla måste vi hjälpas åt att ge barnen det bästa. Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något! 

 
*MyPyramid är USDA´s matpyramid som visar deras rekommendationer i sammanfattad form. 
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Anledningen till att jag valde just detta ämne är för att jag tycker att det är otroligt viktigt med 
förebyggande arbete. Samhället och alla vi människor har så mycket att vinna på det, ur flera synvinklar. 
Det är väldigt viktigt att vi tar hand om barnen; ger dem den energi och näring som de behöver för att 
de ska orka med långa skoldagar och kunna tillgodogöra sig all kunskap som de behöver inför framtiden. 
Maten är såklart inte den enda delen i detta, men det är en stor del, vilket jag tyvärr tror att alltför många 
inte vet. Barnen är vår framtid, då måste vi ge dem möjligheterna till att bygga en bra sådan också! 
 
Reflektioner som kommit ur arbetet är frågor och funderingar i stil med: Hur ska vi som arbetar inom 
kostområdet (och har kunskaper om detta) få de som bestämmer att förstå vikten av barnens behov av 
mer kostundervisning i skolan? Hur ska vi få dem att prioritera pengar i budgeten till just detta? Hur 
skulle denna typ av kostutbildning kunna vara utformad? Vilka personer skulle fungera bäst till att 
utbilda barnen inom detta? Skulle det vara på skolan redan befintliga lärare eller skulle det vara bra att ta 
in någon annan person för just detta uppdrag? Kanske någon person som barnen ser upp till, t.ex. 
förebild/idol inom idrott/musik eller annat?  
Frågorna är många och de tåls att fundera på. Huvudsaken är att vi startar någonstans! För detta arbete 
kommer inte att vara gjort i en handvändning, även om jag önskade att det vore så lätt.  
 
Efter examen så är mitt sikte inställt på att arbeta som kostchef. Jag brinner för att ha ett arbete som gör 
positiv skillnad för många människor. 


