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Sammanfattning
Bönor har visats ha många hälsofrämjande egenskaper, bland annat en fördelaktig fördelning
av makronutrienter och vatten, ett lågt kaloriinnehåll, låg fetthalt, långsamma kolhydrater och
viktiga mineraler. Samtidigt vill Livsmedelsverket rekommendera en fyrdubbling av intaget av
baljväxter hos det svenska folket. Genom att delvis ersätta animaliskt protein med protein från
baljväxter menar Livsmedelsverket att intaget av mättat fett och överflödig energi kan minskas,
och därmed minskar också risken att drabbas av övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.

Syftet med studien är att undersöka vilken attityd en grupp grundskoleelever har till att äta
baljväxter, med särskilt fokus på bönor och linser, och att studera hur mycket bönor och linser
de äter i dagsläget. Studien vill även pröva ifall eleverna kan få en mer positiv attityd till bönor
och linser om de exponeras för olika måltidstillbehör som är baserade på bönor under en tid.
Enkäter delades ut före och efter experimentet för att mäta skillnader i attityd mot baljväxter
bland skolungdomarna, med frågor om deras attityd till baljväxter samt vegetarisk mat.

Resultatet visade en positiv utveckling av attityden till baljväxter. Studiens sammanställda
resultat påvisade en förbättrad attityd till baljväxter hos eleverna. Att öka konsumtionen av
baljväxter kräver nytänkande kring skapandet av attraktiva rätter eller måltidstillbehör, och
arbetet ger flera exempel på hur man kan gå tillväga i framtida försök.
￼Nyckelord: matvanor, enkät, experiment, hälsa, miljö, grundskola
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Abstract
Beans have been proven to habit many healthy qualities, such as a profitable distribution of
macro nutrients and water, low contents of calories, low share of fat, presence of slow
carbohydrates and important minerals. In addition, Livsmedelsverket (the Swedish National
Food Agency) recommends a fourfold increase of the intake of legume for the Swedish
population. By partly replacing animal protein with protein from legumes, Livsmedelsverket
claim that the intake of saturated fatty acids and superfluous energy may decrease, and thereby
reduce the risk to develop obesity or cardiac diseases.
The purpose of the study was to examine what attitude a group of elementary school students
have towards legumes, with a focus on beans and lentils, and to examine how much beans and
lentils they eat in the current situation. The study also want to test if the student can get a more
positive attitude towards beans and lentils if they are exposed to different meal accessories
based on beans during this period. Envelopes were sent out before and after the experiment,
measuring the differences in attitude toward legumes among the students, with questions
towards their attitude to legumes and vegetarian food.
The results showed an improved attitude towards legumes. The compiled result of the study
showed a positive change of attitude amongst the students. Increasing the consumption of
legumes requires new ideas in the creating of attractive dishes and side meals, and this study
provides several examples of how to continue the work in future projects.
Keywords: Food habits, survey, experiment, health, enviroment, elementary school
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Förord
Intresset för mat i den offentliga sektorn är en gemensam beröringspunkt för studiens två
författare, Emma och David. Under utformningen av studiens avgränsning och syfte, hittades
ytterligare ett gemensamt intresse inom förbättring av matattityder och konsumtionsvanor hos
skolbarn. Vid efterforskningar återfanns inga tidigare försök inom just ämnet främjande av
baljväxtkonsumtion

inom

den

svenska

grundskolan.

Detta,

i

kombination

med

Livsmedelsverkets rekommendation om en ökad konsumtion av baljväxter hos det svenska
folket, utgjorde underlag för att inrikta studien på just detta område.

Ansvarsområden

I projektet har David ansvarat för kommunikationen mellan författarna och kostenheten
respektive kökspersonalen på den skola som undersökningen avsåg. Emma har haft
huvudansvar för receptframtagning och matlagning. Emma och David har tillsammans utformat
examensarbetets syfte, frågeställning och metod, hjälpt varandra med layout och feedback,
kompletterat varandras kompetenser i språkbruk och sakkunskap, och säkerställt
examensarbetets övergripande kvalitet.

Erkännanden

Ett stort tack riktas till kostenheten för ett varmt mottagande av studien. Tack till
kökspersonalen på skolan för visat stöd, tips och idéer som kommit fram under arbetets gång.
Varma hälsningar till handledare Hanna Sepp för hennes råd och stöd genom arbetsprocessen.
Sist men inte minst riktas ett varmt tack till alla elever på skolan som visat intresse för och valt
att delta i studien.
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Inledning
Det svenska folkets matvanor är i förändring (Jordbruksverket, 2013). Trenden går mot en ökad
köttkonsumtion,

trots

Livsmedelsverkets

kostrekommendationer

och

rapporter

om

köttproduktionens höga belastning på miljön, och risken att utveckla övervikt och hjärt- och
kärlsjukdomar när intaget av energi och mättat fett blir för högt (Livsmedelsverket, 2008a).
Köttkonsumtionen har enligt Jordbruksverkets beräkningar ökat med 40 % sedan 1990 och år
2012 uppnådde den svenska befolkningen sin högsta köttkonsumtion någonsin, 85 kilo per
person och år (Jordbruksverket, 2013). Starka kopplingar finns mellan flera olika
sjukdomstillstånd som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, fetma och nedsatt
immunförsvar, och en för hög konsumtion av snabba kolhydrater och skadliga fetter
(Livsmedelsverket, 2013b). Den som äter nöt- och fläskkött får i större utsträckning i sig mättat
fett än den som väljer att äta protein från vegetabilier (Livsmedelsverket, 2013a). Just baljväxter
är en familj näringsrika vegetabilier, där samtidigt energitätheten håller sig relativt låg tack vare
en hög vattenhalt – med undantaget sojabönor och jordnötter som innehåller en högre andel fett
(Gard, Mattisson, Staffas, & Åstrand, 2010). Baljväxter har även påvisat positiva effekter på
blodtryck och blodsocker och har en direkt koppling till både förebyggande och behandling av
diabetes typ 2 (Jenkins, 2012).

Baljväxter har historiskt varit en del av den svenska kosten och de traditionella bruna bönorna
har ansetts vara en lyxvara till söndagsmiddagen (Perby, 2012). När köttpriset började sjunka
på 70-talet, sjönk statusen för bönor och ärtor, och baljväxterna började ses mer som
vardagsmat. Med nya möjligheter för handel och import har nya matinfluenser hittat till
Sverige, och processade baljväxter som tofu och sojasås är idag inga nyheter (Marklinder,
2007). Men trots baljväxternas fördelar för hälsan och miljön, och en uppsjö av alternativ till
tillagning enligt metoder från världens alla hörn, är baljväxtkonsumtionen i Sverige mycket låg
(Livsmedelsverket, 2012). En rapport från Livsmedelsverket visar att man i Sverige äter
baljväxter i genomsnitt en gång per månad, eller cirka tre gram per dag (Livsmedelsverket,
2003). För ett balanserat näringsupptag rekommenderar Livsmedelsverket en ökning till 12
gram per dag eller 60-80 gram torkade baljväxter per vecka (Livsmedelsverket, 2008b). Rent
praktiskt skulle det kunna motsvara en portion ärtsoppa och tre smörgåsar med bönröra i
veckan.
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Syfte
Syftet med studien är att undersöka vilken attityd en grupp grundskoleelever har till att äta
baljväxter, med särskilt fokus på bönor och linser, och att studera hur mycket bönor och linser
de äter i dagsläget. Studien vill även pröva ifall eleverna kan få en mer positiv attityd till bönor
och linser genom att servera olika måltidstillbehör som är baserade på bönor under en tid.
Undersökningen vill svara på tre frågeställningar:


Vad tycker eleverna om bönor och linser?



Hur ser deras konsumtionsvanor av bönor och linser ut?



Kan bönor och linsers status förbättras hos eleverna genom att de får möjlighet att pröva
bönor som olika former av måltidstillbehör?

Bakgrund
Vad är baljväxter?
Baljväxter innefattar cirka 700 släkten och fler än 16000 arter (Naturhistoriska muséet, 2008).
Många kända livsmedel härrör från släkten inom baljväxtfamiljen; bruna, vita och svarta bönor,
kidney, borlotti, black-eyed och yin-yangbönor och många fler, hör till bönsläktet. Kikärtor,
gröna och gula ärtor, sockerärtor och haricot verts hör alla till ärtsläktet. I jordnötssläktet och
sojabönssläktet används främst jordnöten respektive sojabönan som råvara i mat. Röda, gröna
och gula linser hör till linssläktet. I alla baljväxter ligger fröet i en kapsel som har formen av en
balja, där av familjenamnet.

Baljväxters näringsaspekter; för- och nackdelar jämfört
med animalier
Baljväxter innehåller de essentiella näringsämnena folat, kalcium, järn, zink, magnesium,
kalium och samtliga B-vitaminer utom B12, som bara finns i animalier (Livsmedelsverket,
2014a). De innehåller fiber som främjar tarmaktiviteten, en låg halt långsamma kolhydrater och
en relativt hög halt protein. Fetthalten är låg och består till största delen av hälsosamma
fleromättade fettsyror (Livsmedelsverket, 2013a). De enda baljväxterna som uppvisar en
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jämförelsevis hög fetthalt är sojabönan och jordnöten. Dessa används för att bygga och reparera

celler, reglera blodtrycket, påverkar hur njurarna fungerar samt hjälper vårt immunförsvar
(Livsmedelsverket, 2014b).

Det har påvisats direkta hälsofördelar för individen i att ersätta delar av det animaliska proteinet
med vegetabiliskt protein. Spencer publicerade 1995 resultaten från den stora ”Kinastudien”
som pågick 1983-1990 och behandlade en enkät med 367 frågor om de deltagandes matvanor.
6500 kineser deltog i studien, som påvisade ett tydligt samband mellan minskad konsumtion av
animaliska produkter och minskad risk för sjukdomar och dödsfall. I de områden där en för
regionen ovanligt hög köttkonsumtion noterades, kunde också registreras en markant ökning av
”livsstilssjukdomar” som hjärt- och kärlsjukdomar (50 gånger fler registrerade fall jämfört med
regioner med traditionell kinesisk kost), cancer och diabetes. Senare publicerade Berriman
(1996) resultaten från en ännu större studie, Oxfordstudien med 11 000 deltagare, och
bekräftade föregående resultat i Kinastudien. Den här gången påvisades att den grupp som hade
slagit om till vegetarisk kost löpte 40 % mindre risk att få cancer, 30 % mindre risk för hjärtoch kärlsjukdomar och 20 % färre dödsfall innan 80 år fyllda, än den grupp som åt traditionell,
animalisk kost.

Kina- och Oxfordstudierna behandlar vegetarisk kost i allmänhet och understryker vikten av att
minska på animalierna för att främja hälsa och förebygga sjukdomar. Jenkins (2012) valde att
titta närmare på de specifika hälsofördelarna vid ett ökat intag av baljväxter, och studerade
särskilt effekterna hos patienter med den allt vanligare förekommande sjukdomen diabetes typ
2. Jenkins’ undersökning visade att enbart en ökning med minst en kopp (det amerikanska
måttet 1 cup = 240 ml) baljväxter om dagen i tre månader, utan några andra ändringar av kosten,
medförde sänkt blodtryck och jämnare blodsockernivåer hos deltagarna. Han konstaterade att
intag av baljväxter, till skillnad från kött, sänkte glykemiskt index för hela måltiden och kunde
därmed användas både för att behandla och förebygga diabetes typ 2.

Även i Sverige har studier behandlat baljväxters positiva inverkan på hälsan. Unga friska
försökspersoner fick ett kvällsmål som antingen innehöll bruna bönor, hela kornkärnor eller vitt
vetebröd som var referensen. Morgonen därefter kunde det observeras värden som lägre
blodglukos, och ökad koncentration av plasma glukagon-liknande peptider (korta fettsyror) hos
de som ätit bruna bönor eller kornkärnor. Intag av bruna bönor genererade en sänkt
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inflammationsgrad hos försökspersonerna, och ett frivilligt minskat energiintag vid lunch
upptäcktes cirka 14 timmar efter målet med hela kornkärnor (Johansson, 2014)

Nordiska ministerrådet rekommenderar ett lågt intag av energi från sackaros, alltså raffinerat
socker, under 10 E% (Nordiska ministerrådet, 2014). Raffinerat socker innehåller energi, men
inga vitaminer eller mineraler. Det här kan leda till att man får i sig tillräckligt med energi, men
inte tillräckligt med vitaminer och mineraler. Bönor innehåller långsamma kolhydrater, fiber
och mineraler som till skillnad från socker utgör ett alternativ som sänker energitätheten och
höjer näringstätheten.

En ökad baljväxtkonsumtion tillsammans med en minskad köttkonsumtion bidrar alltså till en
förbättring av fettkvalitén, samtidigt som intaget av fiber, mineraler, vitaminer och långsamma
kolhydrater ökar, faktorer som alla rekommenderas av Livsmedelsverket som hälsofrämjande
(Livsmedelsverket, 2003). Baljväxter anses därmed vara ett utmärkt komplement som delvis
kan ersätta kött. Trots baljväxters alla positiva näringsaspekter, så kan det finnas
näringsmässiga skäl till att inte helt välja bort animaliskt protein. Ett faktum är att baljväxter
inte innehåller fullvärdigt protein utan måste kompletteras med protein från t.ex. ris för att skapa
ett fullvärdigt proteinintag. Undantaget är sojabönan, som innehåller fullvärdigt protein. Vissa
individer med förhöjt behov av exempelvis kalcium eller järn, kan ha svårt att tillgodogöra sig
sitt behov från baljväxter, utan måste komplettera intaget med animaliska källor där ämnena är
mer lättupptagliga (Öhrvik, Engman, von Malmborg, & Wretling, 2013). Baljväxter innehåller
visserligen kalcium och järn, men även fytinsyra som binder mineraler och försvårar upptaget
av näringsämnen i tarmen om baljväxterna inte är tillagade (Gard, Mattisson, Staffas, &
Åstrand, 2010). Genom att dricka C-vitamin från t.ex. apelsinjuice motverkas fytinsyran och
upptaget underlättas (Siegenberg D, 1991). Det finns också en viss risk för gasbildning av
otillräckligt tillagade baljväxter. Detta motverkas direkt genom att koka baljväxterna ordentligt,
eller grodda dem. Vid upphettning och groddning bryts dessutom fytinsyran ner så att
baljväxternas näringsämnen blir lättillgängliga. Näringsämnen som kalcium och järn från
animaliska källor är dock ännu mer lättupptagligt (Enghardt Barbieri & Lindvall, 2003).

Åtgärder för en positiv klimatpåverkan
Livsmedelsverkets

slutsats

från

rapporten

På

väg

mot

miljöanpassade

kostråd

(Livsmedelsverket, 2008b), rekommenderar att köttkonsumtionen minskas med 20-25 % från
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ca 185 gram ner till ca 140 gram per dag, och ersätts med baljväxter. Rent praktisk innebär det
att ersätta var fjärde till var femte portion kött med växtbaserat protein från baljväxter.
Anledningen till att detta rekommenderas kan förklaras med illustrationen här nedan. Figuren
visar att köttproduktion från framförallt betesdjur som nöt och lamm har 86,6 gånger så stor
miljöpåverkan i jämförelse med baljväxtproduktion (se figur 1). Baljväxtproduktion är alltså
långt mer skonsam för miljön än produktion av animaliska produkter.

Så här mycket växthusgas genererar 1 kg mat
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35
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1

0,7

0,5

0

Figur 1. Diagrammet visar skillnaden i CO2-ekvivalenter – mängden utsläpp av växthusgas – för produktion av ett antal
livsmedelsgrupper (Bryngelsson, 2013). Produktion av animaliska livsmedel avger alltid större utsläpp än baljväxtproduktion,
från ägg som ger dubbelt så stort utsläpp, till nötkött som genererar mer än 80 gånger mer växthusgas än baljväxter.

Det kan ändå finnas olika skäl till att välja olika sorters animaliskt protein. Genom att välja kött
från frigående kreatur som nöt och lamm, främjas ett öppet beteslandskap och den ekologiska
mångfalden, och genom att välja miljöcertifierade animaliska produkter främjas en giftfri miljö.
Samtidigt medför produktion av betesgående djur stora utsläpp av metan- och lustgas, de två
växthusgaser som till störst del bidrar till växthuseffekten inom jordbruksnäringen (Hjerpe,
2012).

Det finns underlag för en ökad inhemsk odling av baljväxter, vilket skulle ha ytterligare fördelar
både transportmässigt och för det svenska jordbrukslandskapet (Carlsson & Huss-Danell,
2008). Carlsson beskriver i sin uppsats hur baljväxter fixerar kväve från luften och lagrar den i
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jorden, och därmed gödslar jorden utan att man behöver tillsätta extra konstgödsel.
Användningen av kvävefixerande baljväxter i växeljordbruk släpper ut betydligt mindre
växthusgas än produktion och användning av konventionellt gödsel, och efter baljväxtskörden
är jorden förgödslad inför nästa års spannmålssådd.

Den miljöpåverkan som orsakas inom baljväxtproduktionen är minimal i jämförelse med
produktionen av alla typer av animaliskt protein, men i synnerhet i jämförelse med
produktionen av nötkött (Carlsson & Huss-Danell, 2008). Tack vare att man använder färre led
i produktionskedjan, att baljväxtproduktion inte bidrar till stora utsläpp av metangas, och
dessutom självgöder marken genom kvävefixering så att behovet av konstgödning minskar, är
baljväxter ett överlägset miljövänligt alternativ till animaliskt protein.

Konsumtion av baljväxter i världen
Både bönor, linser och ärter har ur ett historiskt perspektiv varit en viktig del av kosten världen
över, för sina lagringsegenskaper, låga produktionskostnad, och höga protein- och
näringsinnehåll (Marklinder, 2007). Utanför Sverige är bönor i många länder ett naturligt inslag
i vardagsmaten. Hälften av världens konsumtion sker i Latinamerika. I vissa delar av Afrika
utgör baljväxter 65 % av det dagliga energiintaget. I Indien, där många av tradition och andra
skäl äter vegetarisk kost, är befolkningen helt beroende av baljväxterna och konsumerar ca 50
g per dag. Bland industriländerna utmärker sig Japan med en hög konsumtion av processade
sojabönor - i produkter som tofu, tempeh, misopasta och sojasås.
Även i Sverige återfinns en månghundraårig tradition att använda främst bönor och ärter, och
beredningar som ärt- och bönmjöl och ärt- och bönsudh (en form av gröt) återfinns i svenska
medeltida texter (Perby, 2012). Ärtmjöl har sedan medeltiden använts i bröd och plättar, bönor
har kokats till gröt eller välling eller ätits kokta som reskost och mellanmål. Den bruna bönan
(Phaselous vulgaris) har historiskt genomgått en klassavveckling från att anses vara fest- och
helgmat, då den odlades för husbehov i den egna täppan, till att bli en billig stapelvara och fått
stämpeln vardagsrätt (Perby, 2010). Under 1800-talet, när den bruna bönan var nyintroducerad
i Sverige, var den en lyxvara som serverades med sill, rökt- eller gravlax, och på kalas
tillsammans med oxstek, köttbullar eller pressylta. Mot slutet av 1800-talet började bruna bönor
ses mer som en vardagsrätt, i samband med att odlingen började övergå från husbehov i den
egna täppan till mer storskalig produktion i jordbruk.
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Konsumtion av baljväxter i Sverige
Sedan mitten av 1900-talet har baljväxtkonsumtionen sjunkit i Sverige. Sedan har en viss
ökning skett från senare delen av 90-talet, främst tack vare en ökad immigration och, som en
naturlig följd av detta, ett rikstäckande tillskott av nya kulturpreferenser (Marklinder, 2007).
Bland exemplen kan nämnas hummus, falafel, sojamjölk och sojasås, tofu, rostade jordnötter
och kikärter, många olika sorters färska ärter, och torkade, konserverade eller frysta bönor,
linser och ärter (Carlsson, 2012). Baljväxter i alla dess former finns att finna i allt från gatukök
och restauranger till de svenska livsmedelskedjorna. Förutsättningar finns alltså för att ta till sig
och prova alla möjliga rätter med baljväxter (Carlsson, 2012). Men Sverige är fortfarande det
land i världen där baljväxtkonsumtionen är som lägst (Marklinder, 2007).

Utveckling av svenskproducerade baljväxter
Tidigare har den svenska baljväxtproduktionen i huvudsak varit begränsad till bruna bönor och
gröna och gula ärtor (Sundén, 2014). I dagsläget har dock försök gjorts med att odla traditionella
svenska baljväxter som bondbönor och gråärt, och mer exotiska sorter som kidneybönor, svarta
bönor, borlottibönor och linser, i sydsverige (Carlsson, 2012). Initiativ har tagits av Sveriges
Lantbruksuniversitet att främja svensk baljväxtodling genom kunskapsutbyten, och det
kommersiella företaget Saltåkvarn är positiv till att distribuera svenskproducerade baljväxter
på marknaden. Det finns alltså förutsättningar för en utökad inhemsk kommersiell odling av
baljväxter. Gogreen har ett sortiment med svenskodlade baljväxter (Gogreen, 2014)

Baljväxter och matvanor bland skolelever
Varför inrikta arbetet mot grundskoleelever?
Folkhälsoinstitutet visar att de levnadsvanor som grundas i unga år, oftast blir bestående genom
hela livet (Folkhälsoinstitutet, 2011). Den hälsofrämjande skolan ska arbeta för att
implementera ett allomfattande hälsotänkande hos alla som arbetar med eller för eleverna såväl
som eleverna själva (World Health Organization, 2014). Genom skolan kan hälsofrämjande
levnadsvanor kommuniceras till alla samhällsgrupper i ett tidigt skede i livet, och man
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underlättar då arbetet med att förebygga och förhindra uppkomsten av livsstilsrelaterade
sjukdomar som till exempel fetma, diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar.

Det har förekommit resultat där man sett att kunskapen om hälsosam mat är god, men att de
praktiska matvanorna ändå skiljer sig från kostrekommendationerna. En studie från Göteborgs
universitet visade ett samband mellan kunskapen hos ungdomar om hälsosam mat (begreppet
”hälsosam mat” refererar till NNR 2014) och deras aktuella matvanor. Resultatet visade att
kunskaper om Livsmedelsverkets näringsrekommendationer var bristfälliga, och att
rekommendationerna inte efterföljdes av eleverna. Några av de största anledningarna till detta
handlade om att många inte kände sig motiverade till att äta hälsosamt, och även tyckte att det
var enklare att få tag i snabbmat och annan mat som ligger utanför näringsrekommendationerna
(Fagerström & Jansson, 2009). I en annan studie från Göteborgs universitet studerade man
kostvalen hos pojkar i gymnasiet (Pettersson, 2012). I undersökningen tyckte respondenterna
att protein var det absolut viktigaste näringsämnet att få i sig, tillsammans med vitaminer och
mineraler. De ville äta livsmedel med högt proteininnehåll och låg halt av fett, men kände också
till vikten av att äta kolhydrater för att få energi, utvecklas och växa. Kött och animaliska
produkter angavs som enda källa till protein. ”Grönsaker” klumpades ihop som den näst
viktigaste kategorin livsmedel, för vitaminer och mineralers skull. Ingenting i Petterssons studie
pekade på att respondenterna hade kunskap om protein- och näringsinnehåll i vegetabilier, de
hälsomässiga fördelar som en mer vegetabilisk kost medför, kroppens egentliga proteinbehov
eller kroppens förmåga att ta upp protein från vegetabiliska källor. Baljväxters näringsmässiga
fördelar nämndes över huvud taget inte.

Det finns förbättringspotential i svenska skolbarns näringsupptag
Livsmedelsverket genomförde år 2003 en kostundersökning bland 4-åringar, elever i årskurs 2
och i årskurs 5 i Sverige (Nordiska ministerrådet, 2014). Gemensamt för eleverna var en bra
fördelning av energi mellan kolhydrater, fett och protein i maten, medan intaget av mättat fett
och snabba, raffinerade kolhydrater var för stort.

I rapporten framkom också att fiberintaget var lågt. Rekommendationen är att intaget av fiber
ska öka gradvis från ungdomsåren till vuxen ålder, då den rekommenderas att nå 25-35
gram/dag (Nordiska ministerrådet, 2014). Eftersom baljväxter har en hälsosam sammansättning
av fleromättade fettsyror, långsamma kolhydrater och dessutom en naturligt hög fiberhalt, är
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det en idealisk livsmedelsgrupp som barn och ungdomar med fördel kan öka konsumtionen av
för att balansera näringsintaget (Livsmedelsverket, 2014a).

Matvanor påverkas i större grad av personlig smak än av kunskap
Story, Kaphingst, Robinson-O´brien och Glanz (2008), berättar i sin artikel att matvanor är
komplexa och skapas genom ett samspel av många olika faktorer. Faktorer som påverkar barns
matvanor är kategoriserade i 4 delar – Individuella faktorer, sociala miljöer, fysiska miljöer och
miljöer på makronivå. Individuella faktorer är bland annat livsstil, kön, ålder och inkomst i
familjen. Sociala miljöer innebär ens familj, vänner och omgivning. Fysiska miljöer handlar
om att olika platser påverkar vad man äter. Miljöer på makronivå innefattar vad för företag som
finns i landet, hur landets styrs, hälsovårdssystem samt politisk styrning (Story, Kaphingst,
Robinson-O´Brien, & Glanz, 2008)
I rapporten framgår hur man kan påverka inom de olika områdena där man vistas, som till
exempel skolan. Inom de fysiska miljöerna kan man påverka matvanor genom tillgängligheten
till olika livsmedel eller hinder som gör det svårt att få tag på livsmedel. I rapporten
uppmärksammar man att även om skolmaten har krav på näringsvärde, så läggs inget särskilt
fokus på att reglera eller begränsa mat som säljs runtomkring skolmaten. Maten kring skolan
inkluderar automater, kiosker och så vidare. Problemet har uppmärksammats och skolorna
försöker begränsa tillgängligheten av mat utanför skolmaten, då majoriteten av maten utanför
skolan har antingen mycket socker eller mycket fett (Story et.al, 2008).
Våra måltidsmönster följer oss genom hela livet (Sjödén, 1999). Det är med andra ord aldrig
för tidigt eller för sent för att lägga till en ny, hälsosam matvana. Sjödén menar att vuxna och
barn har olika ansvarsroller inom barnens måltid: De vuxna ansvarar för att bestämma vad som
serveras och hur det ska serveras, det vill säga tillgängligheten till god och hälsosam mat.
Barnen ansvarar för när de vill äta, vad de ska äta, hur mycket de ska äta och till och med om
de ska äta. Man ska inte blanda ihop dessa ansvarsområden barn och vuxna emellan utan låta
barnen få lära sig själva att tycka om fler maträtter allteftersom de utvecklas (Sjödén, 1999).
Det vuxna kan göra för att främja barnens konsumtionsvanor i skolan, förutom att
tillgängliggöra hälsosam mat, är att själva föregå med gott exempel. Begreppet pedagogisk
måltid uppkom redan på 1970-talet och innebär att lärare och eleverna äter tillsammans i
skolmatsalen, och att måltiden blir ett integrerat moment i undervisningen. Den pedagogiska
måltiden ger tillfälle till samtal, både om matvanor och annat, och kan bidra till en lugnare och
mer behaglig måltidsmiljö. (Persson Ozowski C. & Göransson H. & Fjellström, 2013)
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Tidigare försök med att främja skolbarns kostvanor
Sedan 1995 driver Centrum för Tillämpad Näringslära (CTN) projektet ”Mat och miljö i
Stockholms län”. I projektet ingår det pedagogiska informationsmaterialet ”Ät S.M.A.R.T”,
som står för Större andel vegetabilier, Mindre utrymme för ”tomma kalorier”, Andelen
ekologiskt ökas, Rätt köttval/rätt grönsaksval, och Transportsnålt. Projektet har anammats av
flera skolenheter inom Stockholms län och är ett verktyg som integrerar kunskap om miljö och
hälsa, hållbara konsumtionsvanor och praktiskt utövande. Det inkluderar också att ersätta en
del av köttet på tallriken med bönor eller andra baljväxter. Eliasson (2003) rapporterade en
utvärdering av verktygets användbarhet och hur nöjda de olika aktörerna var med materialet.
Lärare i grundskolan tyckte överlag att materialet var inspirerande och hjälpsamt i
undervisningen. Det gjorde det enkelt att prata om ämnet och främjade en positiv attityd om
ämnet hos lärarna. Det visade sig också att många lärare inom grundskolan hade sett ett ökat
engagemang hos eleverna inom de ämnen som hade behandlats. Lärarna trodde att det
pedagogiska materialet tillsammans med lärarnas positiva och engagerande attityd hjälpte
eleverna att själva börja resonera kring ämnet och tänka i fler steg än att bara välja att äta det
som är godast.
Det råder dock delade meningar om det verkligen är själva kunskapen som är det som förändrar
ett vanemönster. Daniel Ehmann pekar i sin konsumtionsundersökning 2007 på svårigheten att
påverka en individs handlingsmönster genom etik och vad man ”bör” göra. Även om kunskapen
finns där så väljer individen ändå ofta ett annat alternativ vid själva konsumtionstillfället, av
olika skäl. En tidigare undersökning visar att andra faktorer som pris och vana väger betydligt
högre än kunskapen om vad som är ”bra” att välja, ur miljö eller hälsosynpunkt, när individen
väl står inför valet av till exempel matalternativ (Johansson, 2006). Till elevers förutsättningar
kan tilläggas upplägget av maten, att det ser, luktar och smakar gott, att konsistensen är
tilltalande etcetera.
Det har gjorts specifika försök med att hitta sätt att främja måltidsupplevelsen med fokus på
just baljväxter. I USA utförde Edwards och Hermann ett försök där de undersökte vilken effekt
ett program i näringslära kan ha på förstaklasselevers vilja att pröva baljväxter i kosten
(Edwards & Hermann, 2011). I undersökningen fick fjorton elever pröva på tilltugg (”snacks”)
som innehöll baljväxter under tre tillfällen. Det visade sig att yngre elever behöver fler än ett
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tillfälle på sig för att vänja sig vid ett nytt livsmedel, och lägga till det till sina matvanor. Detta,
tillsammans med Sjödéns riktlinjer för hur barn lär sig nya matvanor, ger en indikation om hur
vi bör närma oss ämnet att försöka öka konsumtionen av baljväxter hos eleverna i skolmatsalen.

Material och metod
Författarna ville få en bild både av vad skolelever generellt tycker om baljväxter, och se om det
går att förbättra en eventuell negativ attityd genom att presentera eleverna för ett alternativt sätt
att servera baljväxter, som inte har praktiserats i skolmatsalen tidigare. Studien genomfördes i
sex led:
1. Insamling av bakgrundsfakta genom en litteraturstudie. Information för att ge
författarna en uppfattning om forskningen som finns inom området.
2. Samtal med anställd från köket för att få en bild av skolmatspersonalens uppfattning om
elevernas konsumtionsvanor.
3. En förstudie i form av en webenkät som skulle användas som underlag till utformningen
av undersökningen.
4. Undersökningen i form av en enkät,
5. Ett experiment där tre olika måltidstillbehör utvecklades till skolmåltiden, och den tagna
mängden av tillbehören vägdes och jämfördes över fyra veckor.
6. En återkopplande enkät till undersökningen, som användes till att undersöka om
eleverna hade ändrat åsikt och/eller konsumtionsmönster efter experimentets slut.

Insamling av bakgrundsfakta
Fakta har inhämtats genom studier av litteratur och vetenskapliga publikationer, genom
sökningar i bibliotekets kataloger och på Internet. Databaserna som använts är Pubmed, DiVA,
swepub, uppsatser.se, google och scholar google.

Urval
Skolan valdes genom en förfrågan till kostenheten om vilka skolor som skulle kunna tänka sig
vara med och delta i examensarbetet. Eleverna som var med i enkäten var de eleverna som blev
tillfrågade och som kunde tänka sig vara med i enkäten. I det här examensarbetet kommer
endast bönor och linser behandlas.
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Samtal med anställd från köket
Inför samtalet hade författarna skrivit en samtalsguide med exempel på frågor att ta upp, som
avspeglade behovet av information som personen kunde fylla. David Göransson ställde
huvudparten av frågorna och Emma Lundström antecknade svaren. Den anställde från köket
fick veta samtalets syfte, att samtalet var konfidentiellt, deltagande var frivilligt och att
personen när som helst kunde välja att avbryta samtalet. Utfallet från samtalet användes i
diskussionen som komplement till den litteratur som låg till grund för arbetet. Samtalet utfördes
i skolmatsalen efter att skollunchen var slut, på personens förslag. Samtalsguiden återfinns i
bilaga 5.

Förstudie
Förstudien utformades för att hitta frågor med hög diskriminationsförmåga till
enkätundersökningen (Patel & Davidsson, 2003). Först formulerade författarna 100 påståenden
med anknytning till konsumtion och gillande av bönor och linser. Ordet baljväxt användes inte,
eftersom det ansågs kunna leda till missförstånd. Bönor och linser antogs vara termer som
målgruppen kände till. Påståenden som kunde uppfattas som lika omformulerades till ett
gemensamt påstående. Efter sorteringen återstod 42 påståenden, hälften positivt och hälften
negativt formulerade (se fig. 2). Påståendenas placering blandades slumpmässigt i enkäten. Alla
påståenden hade svarsalternativ enligt en femgradig skala som gick från "håller inte med" till
"håller helt med" enligt figur 2.
Sedan prövades påståendenas diskriminationsförmåga, det vill säga hur bra förmåga påståendet
hade att skilja mellan en positiv och en negativ attityd, som visas i figur 2 nedan (Patel &
Davidsson, 2003). Enkäten redigerades i Google Drive och publicerades för testning på
Facebook. 34 personer i blandade åldrar svarade på testenkäten. När testet var klart hade
deltagarna möjlighet att kommentera om de tyckte att frågorna var dåligt formulerade eller om
de hade andra synpunkter på enkätens innehåll.
Varje påstående rangordnades från 1-5 (se figur 2). En positivt ställd fråga gav mer poäng ju
mer man höll med i påståendet, och för ett negativt påstående gällde det motsatta. Utifrån de
42 påståenden valdes de 7 påståenden som hade lägst respektive högst poäng, vilket gav totalt
14 påståenden. Detta för att få så stor variation och spridning mellan påståendena som möjligt.
Dessa påståenden låg sedan till grund vid utformningen av enkäten till skoleleverna.
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Här nere ska du kryssa i hur mycket du håller med påståendet.

5=håller
helt med

1=Håller inte med

Jag tänker på att maten ska vara bra för miljön

1
1p

Jag gillar inga bönor och linser

2
2p

1
5p

3
3p

2
4p

4
4p

3
3p

5
5p

4
2p

5
1p

Figur 2. Exempel på frågor från attitydenkäten. ”Jag tänker på att maten ska vara bra för miljön” är positivt utformad, medan
”jag gillar inga bönor och linser” är negativt utformad. Antalet poäng per fråga står under alternativt. Vid den första frågan
får man mer poäng ju mer man håller med, den andra frågan ger mindre poäng ju mer man håller med.

Elevenkäter
Förstudien var underlag till den enkät som skulle användas i undersökningen bland eleverna på
skolan. Skolan valdes på förslag från kostenheten. Förstudiens resultat gav 14 påståenden som
elevenkäten innehöll (se bilaga 2). Den färdiga elevenkäten hade fasta svarsalternativ, den hade
hög strukturering (Patel & Davidsson, 2003). Eftersom frågornas ordning var förutbestämd
hade enkäten även hög standardisering. Enkätens utformning finjusterades i samråd med
handledare.
Enkäterna delades ut i skolmatsalen under lunchtid, där författarna presenterade sig och
upprepade missivet muntligt innan deltagarna fick börja. 122 elever deltog i enkäten varav 108
fullgjorde enkäten. Det interna bortfallet var på 14 stycken. Undersökningen var öppen för alla
årskurser. Elever från förskoleklass till och med årskurs 9 blev tillfrågade. Författarna var noga
med att följa de fyra forskningsetiska principerna: informations- samtyckes- konfidentialitetsoch nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra nämnda kraven innebär följande som står
nedanför, samt följt av hur författarna har förhållit sig till principerna:
Informationskravet – Forskaren ska informera uppgiftlämnare om deras uppgift i projektet och
vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska upplysas om att deltagandet är frivilligt
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och om att de har avbryta sin medverkan. Författarna berättade alltid innan de delade ut enkäten
om att det var frivilligt samt vad enkäten skulle användas till.
Samtyckeskravet – Forskaren ska inhämta uppgiftlämnarens samtycke. I vissa fall ska
samtycke inhämtas från föräldrarna/vårdnadshavare om de undersökta är under 15 år. Inget
samtycke från föräldrarna har hämtats in under enkäten. Anledningen beskrivs i
metoddiskussionen senare.
Konfidentialitetskravet – Alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och
avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. Det
innnebär att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att få tag på uppgifterna. Inga namn
skrevs på enkäterna, ingen skola nämndes vilket gör det praktiskt omöjligt för utomstående att
kunna lokalisera vem som fyllt i enkäten.
Nyttjandekravet – Uppgifter om enskilda insamlade för forskningsändamål får inte användas
eller utlånas för andra ändamål. Informationen som insamlats har bara använts till
examensarbetets ändamål.

Experiment
Ett experiment är en undersökning som kontrollerar om en faktor påverkas när en annan faktor
ändras (Patel & Davidsson, 2003). Den oberoende variabeln, alltså den faktor som ändras, är
det nya serveringssättet medan baljväxtkonsumtionen och det nya synsättet blir de beroende
variablerna, alltså de faktorer som studeras om de ändras med det nya serveringssättet.
Måltidstillbehören i experimentet serverades i tre olika varianter: Två “smörgåsröror”, en
baserad på vita bönor och en på kidneybönor, som avsågs att serveras som kallt pålägg på en
smörgås, och en bönchutney med svarta bönor eller kidneybönor som var avsedd att ätas som
kallt tillbehör till huvudrätten. Recepten som togs fram utgick från vad skolan vanligtvis brukar
ha i köket, och därefter inventerade författarna vilka recept som skulle passa att göra i köket,
utifrån tillgång på ingredienser och utrustning. Bestämning av recepten föregicks inte av någon
pilotstudie eller förundersökning. Recepten framtogs genom sökning på internet och anpassning
efter tycke och smak, efter provsmakning både av författarna och kökets personal. Två recept
för bönröror togs fram, varav båda kunde appliceras på de båda bönsorterna. Ett recept på
bönchutney togs fram, och modifierades vid det andra serveringstillfället.
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Figur 3. Kidneyröra till vänster och vit bönröra till höger.

Den första metoden för bönrörorna gick ut på att använda konserverade bönor, som avsköljdes
och mixades tillsammans med olivolja och övrig smaksättning och späddes med vatten tills en
tilltalande, “bredbar” konsistens uppnåddes. Den andra metoden var avsedd att användas om
torkade bönor fanns att tillgå. Efter en relativt ”kort” (endast 4 timmar) blötläggning av
bönorna, kokades sedan en buljong på bönorna, örter och grönsaker länge (4 timmar) på låg
värme, och man använde både bönor, grönsaker och buljongvatten i mixningen av röran. För
recept, se bilaga (4).
Samtliga recept provlagades i ett privat kök några dagar innan beredningen i skolköket
påbörjades. Sedan tillreddes smörgåsrörorna i skolköket vid tre tillfällen. Den första omgången
röror – en kidneyröra och en vit bönröra – bereddes under närvarodag 2 på skolan. Den första
omgången utgjordes av receptet med konserverade bönor. Till den andra omgången användes
receptet på torkade bönor kokta i buljong. Personalen i köket blev instruerad hur de skulle
förbereda bönorna och buljongen med blötläggning, kokning och separering av
bönor/grönsaker och buljong. Detta skedde dagen innan servering. Komponenterna till röran
kyldes sedan ner för beredning dagen därpå. På dagen för servering mixades komponenterna
och kryddor tillsattes till önskad konsistens och smak. Receptet räckte till tre dagsransoner och
ytterligare sex tredagarspåsar, som kunde frysas ner för senare användning. Nedfrysning av
bönrörorna bedömdes inte ha någon märkbar inverkan på rörornas sensoriska kvalitet, annat än
att de behövde konsistensjusteras (spädas med vatten) en aning vid upptining.
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Framtagandet av receptet till bönchutneyn föregicks av ett enkelt resonemang, och baserades
enbart på det faktum att receptet som användes var rekommenderat som tillbehör till en kötträtt
(eller mer specifikt, lammrätt).

Figur 4. Bönchutney under tillagningsprocessen. Till vänster i ett tidigt skede, till höger färdigt för avsvalning
.Tillagningen
Tillagningsprocess
chutney
avavchutneyn

utfördes när cirka hälften av experimentets period hade passerat. Till

den första omgången användes ett recept, från vilket man hämtade så många ingredienser som
möjligt från köket och utförde kompletterande inköp av de ingredienser som saknades. Till den
andra omgången anpassades ingredienslistan till att innefatta enbart sådana varor som fanns att
tillgå i skolköket. Detta innebar att man bytte ut ananasjuicen mot apelsinjuice, de svarta
bönorna mot kidneybönor, den röda currypastan mot skolkökets currypulver, och aubergine
mot potatis, i samma kvantiteter som i det ursprungliga receptet.
Smörgåsrörorna serverades kalla eller rumstempererade, i varsin skål av rostfritt stål, och med
varsin smörkniv för beredning. Som garnering arrangerades en ört, antingen ett litet knippe
färsk timjan eller ett nystan ärtskott, beroende på tillgång i köket. Bönchutneyn serverades i ett
fack avsett för röror och såser på salladsbuffén. Chutneyn serverades kall, vid två tillfällen, då
det serverades gryta med hela bitar av kött som standardalternativ.
Smörgåsrörorna stod bredvid det mjuka och/eller hårda brödet tillsammans med en skylt med
skriften “smörgåsröra” och “smaka gärna!”. Vid första dagen berättade författarna för klasserna
vilka vi var och vad vi gjorde där vid deras skolmatsal. Eleverna uppmuntrades att smaka på
smörgåsrörorna den första gången för att eleverna skulle veta om att den fanns, men
uppmuntringen var inget som upprepades. Chutneyn indikerade enbart att det var ett sallads22

/måltidstillbehör genom att den serverades i ett fack bredvid de andra såserna på salladsbuffén,
och hade, liksom de övriga salladsbuffétillbehören, ingen märkning. Eleverna kunde få reda på
innehållet vid förfrågan hos personalen, annars fanns ingen indikation på vad rörorna innehöll.
För att ge en indikation av hur mycket röra/chutney som eleverna tagit på sina mackor eller
tallrikar, så vägdes det som kökspersonalen serverade och sedan när skålen togs in eller fylldes
på så vägdes skålen igen. En viss felberäkning togs med då det fanns en risk att en del av röran
som tagits lämnades till svinn.

Uppföljning
Efter experimentet upprepades enkätundersökningen, med tillägget av två frågor; om
respondenterna hade smakat de baljväxttillbehör som serverats under experimentets gång under
de senaste veckorna, samt vad de tyckte om rätterna. Dessa frågor skulle ställas emot andra
påståenden i analysen av elevernas attityd till baljväxter.

Analys
Genom att följa upp den första enkäten med en likadan, kunde man se om det hade blivit en
attitydförändring bland de svarande efter experimentet med måltidstillbehör. Resultatet i båda
enkäterna analyserades i statistikprogrammet SPSS med funktionen Korstabeller (crosstabs).
Först ställdes samma påståenden från enkät 1 och 2 emot varandra. Ett signifikanstest, så kallat
chi2-test, utfördes för att se vilka påståenden som inte fick ett resultat som kunde vara
slumpmässigt, något som kallas att ha en signifikant skillnad. Sedan ställdes frågan ”Har du
smakat smörgåsrörorna?” från enkät 2 mot andra frågor i enkät 2, för att se vilka attityder som
fanns bland de som smakat smörgåsrörorna. Ett likadant signifikanstest genomfördes även på
dessa frågekombinationer. Resultatet ställdes upp i stapeldiagram och i ett fall i en korstabell,
och särskilt anmärkningsvärda siffror förklarades i löpande text. Stapeldiagrammen med
förklaringar användes senare som underlag i diskussionen.

Analysen användes för att visa hur många i studien som hade en negativ respektive positiv
attityd mot baljväxter. Genom att jämföra resultaten i enkät 1 och 2, kunde man även mäta om
någon förändring i attityder hade skett efter experimentets genomförande.
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Resultat
Samtal med anställd från köket
Den anställde berättade att hon jobbat i skolkök i 22 år. Under denna tid tyckte hon att
organisationen hade förbättrats bland annat med införandet av Kostenheten 2008. I och med
detta ändrades köksenhetens arbetsledarroll så att ledaren även var med och arbetade praktiskt
i köket. Tidigare hade arbetsledaren haft en renodlad kontorstjänst och en administrativ
bakgrund. Nu hade arbetsledaren även ledarutbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta i
storkök. Arbetsledaren hade blivit mer av en kollega i köket och kökspersonalen kunde
konstatera att det fanns mycket att lära av denne. Andra förbättringar i och med Kostenhetens
införande var att maten hade blivit bättre, salladsbaren hade utökats i omfång och variation, och
ungdomarna var nöjdare då de hade större valfrihet. Kostenheten hade också infört en grön dag
i veckan, en dag då det enbart serverades vegetarisk mat, som ett led i arbetet mot miljöanpassad
skolmat. Skolköket hade dock fått kritik mot den gröna dagen, både av elever och lärare. Många
hade frågat om de kunde få ett köttalternativ under den här dagen. Störst kritik kom från årskurs
7-9. Dessa elever var i början av sin skolgång med när den gamla skolmaten fortfarande fanns
kvar med mycket halvfabrikat som pizza, schnitzel och annan dylik mat. Det har uppkommit
genom matråd med eleverna att de hellre ville ha tillbaka den här sortens mat. Särskilda rätter
under grön dag-temat kritiserades inte, det var det faktum att maten var vegetarisk som gav
negativ respons. Personalen hade gjort mätningar i mängden konsumtion av en vegetarisk rätt
(Bolognasås) och ställt siffran mot konsumtionen av motsvarande kötträtt (köttfärssås).
Mätningen visade att det gick åt sex gånger mindre Bolognasås (10 liter) under en grön dag, än
köttfärssås (60 liter) en vanlig dag.
När baljväxter serverades, uppfattade den anställde eleverna som försiktiga. Det hände att de
frågade om det inte gick att ta bort baljväxterna. När personalen frågade varför eleverna inte
ville äta baljväxter, var svaren ofta att konsistensen var otrevlig eller att det inte smakade gott.
Överlag tyckte den anställde att eleverna åt mindre mat när det serverades baljväxter, men
skillnaden var inte lika markant som mellan en vanlig dag och en grön dag.
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Den anställde tyckte inte att eleverna var negativa till nya rätter. Tvärtom var de ofta nyfikna
och frågade gärna om innehållet. Skolköket följde en måltidsplanering enligt terminsschema
och införde inte nya rätter så ofta. Recepten utformades av en menygrupp, med två
representanter från varje skolområde i kommunen. Den anställde delade sina kollegors glädje
över hjälpen med måltidsplaneringen, men vid frågan om något kunde förbättras kunde hon
tänka sig att det hade varit bra med ett provkök där man kunde testa nya rätter innan de gick ut
till servering. Det kunde vara så att vissa rätter behövde anpassas en aning i smak eller utförande
innan de ”gick hem” hos eleverna, och i och med att personalen hade kännedom om vad
eleverna gillade, så kunde en provlagning i mindre skala rätta till matens utförande och minska
svinnet när rätterna väl skulle serveras. När nya rätter introducerades tyckte den anställde att
det underlättade om de var färgglada, erbjöd variation i former och konsistenser, och att man
dekorerade dem så att det såg fräscht ut. När den anställde tillfrågades om ifall det skulle vara
ett problem med eventuell överkänslighet mot baljväxter i samband med experimentet,
berättades det att alla inskrivna elever hade lämnat in en hälsoblankett till skolan, där man även
fick fylla i överkänslighet och specialkost. De med specialkost kom in till köket självmant och
frågade om innehållet i maten. Därför var det inte nödvändigt att märka ut innehållet på de
bönrätter som skulle serveras.

Experiment
Mängd tagen röra/chutney
0,25
0,2

Kilo

0,15
0,1
0,05
0
13

14

15

17

Vecka
Vit bönröra

Kidneyröra

Bönchutney

Figur 5. Resultat från uppmätt mängd tagen bönröra och chutney. Vecka 13 serverades de två bönrörorna under två dagar, i
vecka 14 under tre dagar. I vecka 15 serverades även bönchutney under en av de tre serveringsdagarna. Under chutneydagen
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serverades även bönröra, dock hade ingen tagit av röran den dagen varför ingen vikt kan redovisas. Under vecka 14
upprepades serveringsmönstret från vecka 15.

I diagrammet syns att det har tagits kidneyröra och vit bönröra vid serveringstillfällena under
de första två veckorna. Sedan minskar mängden tagen röra och håller sig på eller nära obefintlig
mängd under de två sista veckorna. Även om resultatet visar en skillnad om några tiotal gram
mellan mätningen innan och efter servering, så kan denna mängd motsvara den del bönröra som
bortfaller när man skrapar ur röran från serveringsskålen till förvaringskärlet på vågen.
Undantaget under de två sista veckorna är den första dagen i vecka 17, där man har kunnat mäta
en tagen mängd bönröra. Det har överlag tagits mer vit bönröra än kidneyröra. Den uppmätta
mängden tagen chutney höll sig på samma nivå, runt 200 g, under de två tillfällen då den
serverades.

Elevenkäter
Tabell 1. Fördelning av kön och årskurs bland respondenterna i enkät 1 och 2. 2 tredjedelar av de som svarade
på enkäten var tjejer. Fördelningen mellan klasserna var jämnt förutom i årskurs 1 och 8.

Årskurs

1

3

4

5

6

7

8

9

Alla

Procent

Killar

3

14

11

16

10

7

2

12

75

31 %

Tjejer

1

27

32

33

26

18

7

22

166

69 %

Total

4

41

43

49

36

25

9

34

241

100 %

Procent

2%

17%

18%

20%

15%

10%

4%

14%

100%

I båda enkäterna har det varit fler tjejer än killar som svarat. I första enkäten utgjorde killarna
26,9 % och tjejerna 73,1 %. Till andra enkäten jämnades siffrorna ut till 34,6 % och 65,4 % hos
killar respektive tjejer. Under båda rapporterna var det mer än dubbelt så många tjejer (69%)
som killar (31%). Bland årskurserna rådde en mer jämn spridning. I första enkäten utgjordes
majoriteten av de svarande av årskurs 3-5, medan i andra enkäten så spreds antalet från de olika
årskurserna ut i större utsträckning.

När signifikansnivån mättes för skillnaden mellan svaren i enkät 1 och 2 för de olika
påståendena, uppmättes en statistisk signifikant skillnad om mer än 5 %, vilket innebar att
resultaten kan ha genererats av en slump, för åtta påståenden. Påståendena var; ”jag har smakat
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hummus”, ”jag har smakat bönröra till exempel på macka”, ”jag har smakat olika sorters bönor
och linser”, ”jag äter bönor och linser hemma”, ”jag äter ofta mat från andra kulturer”, ”jag
gillar inga bönor och linser”, ”jag tänker på att maten ska vara bra för miljön”, och ”jag tänker
på att maten ska vara bra för hälsan”. Dessa påståenden analyserades inte vidare. För data från
dessa mätningar, se bilaga 6 ”korstabeller”. De påståenden som däremot uppvisade en
signifikant skillnad mellan enkät 1 och 2, var fyra stycken: ”Jag äter ofta bönor”, ”jag äter ofta
linser”, ”jag tycker linser och bönor är gott”, och frågan ”Hur ofta äter du vegetariskt?”. Data
från dessa finns också med i bilaga 6, ”korstabeller”.

Jag äter ofta bönor
90
80

Antal elever

70
60
50
40
30
20
10
0
Håller inte med

Håller delvis inte
med
Enkät 1

Neutral

Håller delvis med

Håller med

Enkät 2

Figur 6. Skillnaden i resultat från enkät 1 och 2 i frågan "jag äter ofta bönor". En positiv förändring har skett bland de
skolungdomarna, då ”jag håller inte med”- kolumnen har blivit mindre procentuellt och de mindre negativa samt positiva
svarsalternativen har ökat.
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Antal elever

Jag äter ofta linser
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Håller inte med

Håller delvis inte
med
Enkät 1

Neutral

Håller delvis med

Håller med

Enkät 2

Figur 7. Skillnaden i resultat från enkät 1 och 2 i frågan "jag äter ofta linser". En positiv förändring har skett bland de
skolungdomarna, då ”jag håller inte med”- kolumnen har blivit mindre procentuellt och de mindre negativa samt positiva
svarsalternativen har ökat.

Överlag var det något fler som hade svarat på den andra än den första enkäten. De båda
påståendena ”Jag äter ofta bönor” och ”jag äter ofta linser” hade resultat från 108 elever i den
första enkäten och 133 i den andra.

Det fanns ett samband mellan resultatutvecklingen i enkät 1 respektive 2 för dessa två
påståenden. Överlag hade eleverna fått en mer positiv attityd till bönor och linser. Både de som
höll med, höll med delvis, och höll sig neutrala hade ökat. De som inte höll med hade minskat.
Gruppen som delvis höll med, hade också ökat i andel i båda enkäterna.
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Jag tycker linser och bönor är gott
80
70

Antal elever

60
50
40
30
20
10
0
Håller inte med

Håller delvis inte
med

Neutral
Enkät 1

Håller delvis med

Håller med

Enkät 2

Figur 8. Skillnaden i resultat från enkät 1 och 2 i frågan "jag tycker linser och bönor är gott". En positiv förändring har skett
bland de skolungdomarna, då ”jag håller inte med”- kolumnen har blivit mindre procentuellt och de mindre negativa samt
positiva svarsalternativen har ökat.

Även i påståendet ”Jag tycker linser och bönor är gott” fanns ett snarlikt samband. Den positiva
attitydtrenden fortsatte, och medan den grupp som svarat ”håller med” förblev oförändrad i
andel mellan enkät 1 och 2, så ökade de som svarat ”håller delvis med” och ”neutral”. Precis
som i de två tidigare påståendena hade ”håller inte med”-gruppen minskat, och de som markerat
”håller delvis inte med” hade ökat.

Antal elever

Hur ofta äter du vegetariskt?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Varje dag

Nästan varje dag En gång i veckan
Enkät 1

2-3 gånger i
veckan

En gång i
månaden

Aldrig eller
nästan aldrig

Enkät 2

Figur 9. Skillnaden i resultat från enkät 1 och 2 i frågan "Hur ofta äter du vegetariskt?". Antalet icke-vegetarianer har ökat och
endast en markant skillnad kan visas under ”en gång i veckan”. Skolan serverade en vegetarisk rätt i veckan, vilket resulterar i
det stora resultatet på just ”en gång i veckan”.
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Bland de 100 elever i enkät 1, och 125 elever i enkät 2, som hade svarat på påståendet ”hur ofta
äter du vegetariskt?” märktes en stor negativ utveckling. Andelen som svarat ”varje dag”,
”nästan varje dag”, och ”en gång i månaden” hade minskat. De som angivit att de aldrig eller
nästan aldrig åt vegetariskt hade ökat. ”En gång i veckan”-gruppen uppvisade också en liten
ökning. Utstickaren i statistiken var de som svarat ”2-3 gånger i veckan”, som uppvisade en
stor procentuell positiv ändring men som enbart rörde ett fåtal personer (en utveckling om 250
%, eller en ökning från 2 till 7 personer).
Frågan “har du smakat smörgåsrörorna?”, som enbart återfanns i enkät 2 och refererade till de
bönröror som serverades under experimentet, användes till att ställas emot andra påståenden
och frågor i enkät 2, och se hur de förhåller sig till dessa.

Har du smakat smörgåsrörorna? mot Jag äter ofta bönor
160
140

Antal elever

120
100
80
60
40
20
0
Håller inte med

Håller delvis inte med
Ja

Neutral
Nej

Håller delvis med

Håller med

Vet inte

Figur 10. Jämförelse av svaren från frågorna "Har du smakat smörgåsrörorna?" och "jag äter ofta bönor" i enkät 2. Av de som
inte smakat smörgåsröran ser man fortfarande en negativ attityd mot bönor. Bland de som har smakat på smörgåsröran är
attityden mer utspridd över de olika alternativen.
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Har du smakat smörgåsrörorna? mot Jag äter ofta linser
180
160

Antal elever

140
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Håller delvis inte
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Neutral
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Håller delvis med
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Figur 11. Jämförelse av svaren från frågorna ”har du smakat smörgåsrörorna?” och ”jag äter ofta linser” i enkät 2. Av de som
inte smakat smörgåsröran ser man fortfarande en negativ attityd mot linser. Bland de som har smakat på smörgåsröran är
attityden mer utspridd över de olika alternativen.

Bland de som inte har smakat smörgåsrörorna så var det en stor del som inte äter bönor ofta.
136 stycken av de som svarade nej svarade också att de inte äter bönor ofta hemma. När det
kommer till linser så är resultatet ännu större bland de som inte äter linser ofta hemma, en siffra
på 157 stycken. Bland de som har smakat är det en bättre utspridning bland svarsalternativen.

Tabell 2. korstabell av svaren från frågorna "Har du smakat smörgåsrörorna?" och "jag har smakat bönröra till exempel på
macka" i enkät 2. Här kan man som i första rutan se att 18,0 % (24 stycken av alla som svarat på de två nämnda frågorna)
av de som smakat smörgåsrörorna också har smakat bönröra till exempel på macka.
Har_du_smakat_smörgåsrörorna * Jag_har_smakat_bönröra_till_exempel_på_macka Crosstabulation
Jag_har_smakat_bönröra_till_exempel_på_macka

Har_du_smakat_smörgåsrör

Ja

orna
Nej

Total

Ja

Nej

Vet inte

Total

Count

24

14

3

41

% of Total

18,0%

10,5%

2,3%

30,8%

Count

7

77

8

92

% of Total

5,3%

57,9%

6,0%

69,2%

Count

31

91

11

133

% of Total

23,3%

68,4%

8,3%

100,0%
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Har du smakat smörgåsröran? mot Jag tycker linser och bönor
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Figur 12. Jämförelse av svaren från frågorna ”har du smakat smörgåsrörorna?” och ”jag tycker linser och bönor är gott” i
enkät 2. Procentuellt är det ingen större skillnad på vilka som tycker mer om bönor och linser.

Majoriteten (154 st) hade inte smakat smörgåsrörorna och hade inte heller smakat bönröra på
mackor innan. Samtidigt har 127 st av de som inte smakat smörgåsrörorna sagt att de inte tycker
om linser och bönor. Resultatet som sticker ut är att 10,5 % av de som smakat smörgåsröran
säger att de inte smakat bönröra på mackan.

Diskussion
Efter genomförandet av samtliga led i metoden och analys av resultatet, har flera slutsatser
kunnat dras; delvis med stöd av resultatet från experimentet och enkätundersökningen, och även
med hänsyn till metodernas styrkor respektive förbättringspotential. Författarna har erhållit
användbara erfarenheter i olika metoders lämplighet och hur man kan förbättra dessa för att
utöka utdelningen av resultatet. Utfallet av detta arbete har både gett en insikt i vad elever i
grundskolan tycker om i synnerhet bönor, och även hur man i framtiden kan arbeta vidare med
anpassade metoder för att öka baljväxtkonsumtionen inom målgruppen.
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Metoden
Användning av första- och andrahandskällor
Källor har tagits från institutioners rapporter, myndigheters hemsidor, kurslitteratur samt från
artiklar och uppsatser. De källor som är från Livsmedelsverket är desamma som Kostenheten
refererar till. Eftersom experimentet är utfört på en kommunal grundskola, vill författarna gärna
tillgängliggöra resultatet för kostenheten för vidare försök med att främja bra matvanor inom
grundskolan. Att enbart använda källor från Livsmedelsverket hade inverkat på arbetets
reliabilitet och inte kunnat ge en fördjupad förståelse om varför barnen reagerar som de gör.
Därför har Livsmedelsverkets och andra myndigheters data och rapporter kompletterats med
förstahandskällor från olika institutioner och forskare världen över.
En viktig förstahandskälla var samtalet med den anställde i köket, där författarna fick den
anställdes egen uppfattning om elevernas mottagande av skolmaten och kökets arbetssätt.
Genom samtalet fick författarna ut både fakta om hur kökets arbete gick till, och den anställdes
egna åsikter om hur skolmaten bemöttes av eleverna.

Förstudie och elevenkät
Förstudien är utformad efter metodikexempel i kurslitteraturen (Patel & Davidsson, 2003).
Författarna ville säkerställa studiens validitet genom att först pröva utfallet av frågorna på en
testgrupp. Testgruppen utgjordes av deltagare i blandade åldrar, men i ett idealiskt fall skulle
testgruppens medlemmar motsvarat den senare enkätundersökningens urvalsgrupp i fråga om
ålder och sysselsättning – det vill säga, grundskoleelever i årskurs 1-9.
Enkätundersökningen lyfte främst elevernas konsumtion och tycke av bönor och linser, men
även andra relaterade frågor som ”Hur ofta äter du vegetariskt?”. Baljväxter som bönor och
linser är vanligt förekommande och rekommenderade komponenter i vegetarisk mat
(Livsmedelsverket, 2013d), och författarna ville se om de elever som åt vegetarisk mat
regelbundet även hade vana att äta baljväxter. De två frågorna har ett samband, eftersom
baljväxter kan utgöra ett vegetariskt alternativ till kött, och författarna ville se om vegetariska
matvanor överlag kunde ligga till grund för ett mer öppet förhållningssätt mot konsumtion av
baljväxter. Kan elever som äter vegetariskt regelbundet gilla bönor mer? Och kan elever som
börjar äta mer bönor tänka sig att ibland ersätta en del av köttet med bönor? Det här är frågor
som kan utvecklas vid en fortsatt forskning inom frågor kring bönkonsumtion i skolan. Den här
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enkäten går inte in tillräckligt djup för att kunna få med hur eleverna ställer sig till vid ett
förändrat matbeteende, något som hade kunnat besvaras i till exempel en diskussionsgrupp.

Enkäten, både före och efter experimentet, visade tydligt den negativa attitydtrend mot
baljväxter som förekom bland eleverna, men gav också indikationer om att bara en exponering
för en ny bönrätt kunde lätta på fördomarna en aning och öppna nya dörrar mot ett mer öppet
förhållningssätt gentemot prövandet av nya baljväxträtter. Vissa indikationer gav utrymme för
misstolkningar av resultatet, som till exempel att frågan ”Hur ofta äter du vegetariskt?” även
kunde ha innefattat ett alternativ för de som äter mellan 2-3 gånger i veckan och 1 gång i
månaden – exempelvis 2-3 gånger i månaden (se bilaga 2). Ett annat förbättringsexempel vore
att fokusera frågorna enbart på de bönsorter som behandlats i experimentet, alternativt erbjuda
fler rätter i experimentet baserade på samtliga baljväxtsorter som togs upp i enkäterna.

Endast 4 av de påståenden som användes i elevenkäten hade en signifikant skillnad i svaren
mellan den första och andra enkäten. För studien hade en signifikansnivå på 5 % accepterats,
det vill säga man accepterade att ett svar av 20 kunde vara slumpmässigt. Detta resulterade i att
10 av totalt 14 påståenden hade en för hög slumpfaktor för att kunna användas till vidare
diskussion. Signifikansnivån kan ha påverkats av att frågorna var formulerade på ett förvirrande
sätt för eleverna, vilket gjorde att de inte visste hur de skulle svara. Man kanske hade kunnat
uppnå en frågefrekvens med högre signifikans, om personernas ålder i testenkäten hade
motsvarat åldersspannet i populationen till elevenkäten. Det hade gett en mer representativ
testgrupp som hade svarat mer i enlighet med den population som skulle undersökas. Man
kunde också ha förtydligat enkäten med raka och enkla frågor som inte kunde feltolkas, med
enkla ja/nej-svarsalternativ. Risken för feltolkning av frågorna blir extra tydlig om man tittar
på frågan “jag tycker inte om bönor och linser” och jämför med när påståendet formuleras på
ett positivt sätt. Från att vara ett påstående med förhållandevis jämn fördelning mellan positiva
och negativa attityder bland skoleleverna, blir det när man omformulerar påståendet en stor
majoritet som påstår att de inte tycker om bönor och linser.

Frågornas höga slumptal kunde också bero på att det ämne som studerades just var beroende av
slumpen, och att man naturligt inte skulle ha möjlighet att finna relevanta samband mellan de
olika påståendena. I en enkät är det svårt att se reliabiliteten för frågorna i förväg;
slumpmässigheten visar sig först när frågorna är besvarade. Det författaren kan göra för att
påverka reliabiliteten är att anpassa frågorna efter målgruppen och minska risken för feltolkning
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(Patel & Davidsson, 2003). Trots förebyggande åtgärder kan resultatet alltså visa sig
slumpmässigt. Att de två svarsgrupperna ”före” och ”efter” experimentet till viss del kan ha
bestått av olika svaranden, har ingen betydelse i detta arbete, då resultatet analyseras på
gruppnivå för eleverna på hela grundskolan och inte på individnivå. Det kan också ha varit så
att eleverna associerade till olika ämnen vid de två enkäterna. Exempelvis vid frågan ”jag tycker
bönor och linser är gott”, kanske respondenten tänkte på sitt tycke om bönor vid den första
enkäten och linser vid den andra. För författarna är det av lika vikt att se resultatet som en
indikation på hur man senare kan arbeta fram anpassade frågor för att komma närmare elevernas
sanna värde (Patel & Davidsson, 2003).

Mätningen
Experimentet mättes genom att jämföra vikten från det som sattes ut till eleverna och med det
som kom tillbaka in igen. Metoden gav inte en exakt siffra på konsumtionen av bönor, men
eftersom vägning skedde under samma förutsättningar under hela experimentet kunde resultatet
ändå visa om det hade blivit någon skillnad i tagen mängd bönröra/chutney under experimentets
genomförande. Alternativ till den här metoden diskuterades om att eleverna skulle ha en
särskild hink till att slänga just bönrörorna i, men med tanke på att bönrörorna breddes ut på en
macka och att författarna ville hålla sig så anonyma som möjligt till eleverna så ansågs den här
metoden ge ett rättvisare resultat. Det var författarnas intentioner att personligen inverka så lite
som möjligt i elevernas konsumtion; enligt Sjödéns (1999) resonemang om att vuxna bara bör
styra elevernas intag genom att erbjuda mat och att eleverna sedan själva bör få bestämma om
de vill äta eller ej, ville man se om enbart en exponering för ett nytt tillbehör kunde reta
elevernas egen lust att pröva det nya och äta mer bönor. Beslutet om att begränsa inverkan
bygger också på tidigare rapporter, som visar att man som vuxen och förebild har sitt ansvar
medan barnen har sitt eget, och att det främsta skälet till att barn väljer en maträtt är att de tycker
om den, inte om de vet om att den är nyttig (Johansson, 2006; Ehman, 2007).
Anledningen till att just ett pålägg blev det som författarna valde att jobba med, kom fram
genom intervjun med den anställde i köket. Den anställde berättade att under de dagar då de
inte har mjukt bröd, utan bara knäckebröd, så serverades inga pålägg. Smörgåsröran var tänkt
att bli något kompletterande till det pålägg som redan fanns där och alltså göra valet med
knäckebröd något mer näringstätt.
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Urval och avgränsning
Det medförde vissa svårigheter att ha med hela spannet av årskurser i enkäten. Metoden var
inte anpassad att användas för eleverna i första klass, dessa hade för många felaktigt ifyllda
alternativ och fick räknas som bortfall. Svarandespannet sträckte sig till slut mellan elever från
årskurs 3 till och med 9 på både enkät ett och två. Antalet besvarare på enkäterna var stort, med
totalt 108 svaranden i enkät 1 och 132 stycken i enkät 2. Man ville inte utesluta möjligheten att
det kunde finnas skillnader i resultat mellan könen och även mellan årskurserna som hade varit
intressanta att diskutera, men i och med att detta inte hjälpte till att besvara syftet fick denna
analys uteslutas. Det kunde vidare visas att det inte fanns någon markant skillnad mellan
resultaten från olika kön och årskurser. Därmed hade undersökningen kunnat göras mindre med
ett mindre antal, utan att resultatet hade påverkats.
Denna studie har nästan bara undersökt attityden mot bönor och linser och fokuserat hela
experimentet på olika sorters bönor. Enkäten utformades innan recepten inför experimentet var
färdigutvecklade, och tidsramen satte stopp för ytterligare experiment med resten av de
baljväxter som presenterades i enkäten. Sex frågor i elevenkäten rörde linser och en handlade
om kikärtor (”Har du smakat hummus?”), och två av de påståenden som visade tillräcklig
signifikant skillnad mellan enkät ett och två, handlade om linser. Dock hade varken linser eller
kikärtor presenterats i experimentet. Resultatet från dessa frågor visade alltså mer en allmän
indikation på hur mycket eleverna kände till eller hade smakat av olika baljväxter.

Etiska överväganden
Inför experimentet poängterades att deltagande var helt frivilligt. Deltagarna i enkätundersökningen och den experimentella studien var konfidentiella. Resultatet gick inte att spåra
tillbaka till individen. Eleverna fick ange kön och årskurs, för att författarna kollektivt skulle
kunna se om det fanns någon skillnad i resultat mellan kön eller årskurser. Deltagarna fick också
information om att de kunde avbryta precis när de ville. Allt detta fick deltagarna information
om när de tillfrågades för deltagande, både skriftligt ur missivbrevet och med en muntlig
presentation av undersökningen. Språket förenklades något i kommunikationen med eleverna
– ordet anonym användes istället för konfidentiell, och baljväxter benämndes som bönor och
linser.

I experimentet skedde mätning enbart genom vägning av bönrättens vikt innan och efter
servering, och därför kunde inte heller dessa resultat spåras tillbaka till någon individ.
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Enkäten var på ett blad och kungjorde missivet på framsidan (se bilaga 2). Missivbrevet
innehöll information om forskarna, syftet med enkäten och att deltagande var frivilligt (Patel &
Davidsson, 2003).

Eftersom resultaten från varken enkätundersökningarna eller experimentet gick att spåra
tillbaka till enskilda individer, behövde man inte be elevernas föräldrar om lov innan studien
sattes igång även om respondenterna var under 18 år (Vetenskapsrådet, 2002). Det var dock
viktigt att samtliga respondenter fick informationen från missivbrevet muntligt innan
deltagande i enkätundersökningen, för att försäkra om att alla förstått deltagarvillkoren till fullo.
Tillvägagångssättet kring denna fråga diskuterades både med handledaren och representerande
arbetsledare inom skoldistriktet, innan metoden praktiserades på skolan.

Resultatet
Har experimentet bidragit till ökad bönkonsumtion?
Ur tidigare försök med att uppmuntra barn att äta baljväxttilltugg (Edwards, 2011), mångåriga
hälsofrämjande projekt med matprogram för skolbarn (Eliasson, 2003), Livsmedelsverkets
konstaterande om en låg baljväxtkonsumtion (Enghardt Barbieri & Lindvall, 2003), och
skolmatpersonalens uppfattning om ungdomarnas tycke som framkommit ur samtalet med den
anställde i skolköket, kunde det antas redan innan enkätundersökningen kom ut till eleverna att
det inte skulle bli en förändring i elevernas konsumtionsvanor och attityder med en så pass kort
studie. Resultatet visade motsatsen; i analysen av de tre påståendena med signifikant skillnad,
upptäcktes ett viktigt samband. Påståendena var “jag äter ofta bönor, “jag äter ofta linser” och
“jag tycker bönor och linser är gott”. I samtliga fall hade de positiva attityderna ökat. Grupperna
med starkt negativa attityder hade minskat i storlek, och de grupperna med svagt negativ attityd
hade ökat. Detta betyder att den positiva attityden överlag har stärkts. Att grupperna med svagt
negativa attityder har ökat, kan betyda att fler nu uppvisar en större tolerans mot bönor och har
lättat på sitt ogillande, och är mer öppna för att pröva bönor och linser när de har haft möjlighet
att pröva ett smörgåspålägg med bönor under en tid. Även i Edwards försök med bönsnacks
(2011) kunde påvisas att barn som väl har fått pröva ett ”nytt” livsmedel – oavsett om det rör
sig om en ny råvara eller ett nytt serveringssätt – redan efter ett fåtal gånger av försök kan
uppvisa en förändring i attityd mot livsmedlet och bli mer öppna för att ge maten en chans.
Sambandet bekräftas återigen när frågan ”Har du smakat smörgåsrörorna?” ställdes mot ”jag
äter ofta bönor” respektive ”jag äter ofta linser”. de som smakat smörgåsrörorna bönor och
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linser, vilket borde betyda att de som redan är presenterade för bönor och linser har lättare att
ta till sig smörgåsrörorna. De hade alltså ett försprång i invänjningen av att äta bönor på en mer
vardaglig basis.

Tidsspannet mellan enkät 1 och 2 var 5 veckor. Detta visar att en av de faktorer som krävs för
att eleverna ska ändra en attityd är tid. Som visats i tidigare försök med att introducera olika
gröna alternativ i barns matrepertoar, krävs många gånger upprepade exponeringar av den nya
maten innan målgruppen ens vill smaka (Edwards & Hermann, 2011). Det kan också vara så
att andra aspekter än just smaken/upplevelsen av baljväxten påverkar den svarandes tycke om
produkten i sin helhet (Edwards & Hermann, 2011). Som Sjödén (1999) poängterar så behöver
barn utveckla sin smakmognad i eget tempo genom att pröva sig fram till rätter de gillar, och
därför behöver ett lyckat experiment i syfte att främja baljväxtkonsumtionen, bjuda på
baljväxter i många olika rätter och upplägg under ett långt tidsspann, och allra helst
kontinuerligt.
Från två bönröror till en chutney
Innan experimentet trädde i kraft, var det tänkt att det enbart skulle serveras två bönröror. När
det efter första serveringsveckan konstaterades att konsumtionen var lägre än väntad och inte
heller påvisade någon omedelbar ökning, började tankarna gå om att pröva ytterligare alternativ
och tänka om helt i presentation och servering. När andra serveringsveckan visade en negativ
trend i konsumtionen av smörgåsröra, bestämdes det att man även skulle pröva att servera en
bönchutney. Chutneyn skulle serveras strategiskt under dagar då det serverades något som
passade till, exempelvis köttgryta. Chutneyn hann bara serveras under två dagar innan
experimentet avslutades. Dock visade det under dessa två dagar att en konsumtion hade skett.
Det kan ha varit så att eleverna var vana vid att rörorna i salladsbuffén ofta byttes ut, och att de
kunde tänka sig att pröva något nytt. Risken fanns ju att chutneyn bara serverades just den
dagen, då gällde det att passa på.
Behov av en mer attraktiv presentation
I och med att enkätundersökningen har visat att även de som hållit med i påståendet “jag tycker
linser och bönor är gott”, ändå inte hade smakat på bönrörorna, så skulle det kunna betyda att
bönrörorna inte har varit attraktivt presenterade. Den ena röran var beige och påminde om
hummus, och den andra lila-aktig och påminde om leverpastej till färgen. Under de två första
veckorna, när rörorna stått framme ett tag över dagen och några hade testat rörorna, hade
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skålarna hunnit bli ganska kladdiga invändigt, och dekorationen kladdades snabbt ner av röran.
Mängden tagen smörgåsröra minskade kraftigt från de två första till de två sista veckorna.
En första tanke var att eleverna hade varit “snälla” och följt lärarens indikation om att pröva
rörorna, men när denna indikation hade upphört, hade också intresset svalnat för de nya rörorna.
Pålägg kan ses som en typisk vanemat, där ungdomarna alltid blivit serverade och ätit pålägg
av samma sort (smör, ost, skinka etc.) och varieras inte alls i samma utsträckning som den
övriga skolbespisningen. När det då kommer något nytt och obekant, är det sannolika att
eleverna reagerar misstänksamt eller undvikande. Men, faktum är att eleverna säkerligen prövar
nya maträtter om de uppfattas som attraktiva (det ser gott ut, luktar gott, smakar gott). Denna
teori bekräftades ytterligare i resultatet från enkäten, där frågan “har du smakat
smörgåsrörorna?” ställdes mot påståendet “Jag tycker linser och bönor är gott”.
Det var intressant att så pass många som tyckte att bönor och linser är gott, ändå inte hade
smakat smörgåsröran. Som Sjöden (1999) påpekar, så är det mest relevanta när eleverna ska
tycka om och lägga till en ny rätt till sina matinfluenser, att maten kan bjuda in till en tilltalande
måltidsupplevelse och ”kittla smaklökarna”, så att eleverna väljer maten självmant. Detta borde
betyda att den aktuella serveringen av bönor måste förbättras i sin helhet för att uppfattas som
attraktiv redan när eleverna anländer vid smörgåsbordet.
En annan intressant aspekt visades när påståendet ”jag har smakat smörgåsrörorna” ställdes mot
”jag har smakat bönröra till exempel på macka”. 34,1% av de som svarat ”jag har smakat
smörgåsröra”, hade ändå svarat ”nej” på ”jag har smakat bönröra till exempel på macka”. Detta
måste betyda att de inte var medvetna om att smörgåsrörorna innehöll bönor. Därmed var det
för denna grupp inte bönorna som var problemet, utan själva rätten i sig. Detta bekräftar
ytterligare Johanssons tes om att det viktigaste inte är kunskapen om vad vi bör äta, utan att
maten är god, ser god ut etc. för att vi verkligen ska äta den (Johansson A. , 2006).

Hur kan man då göra för att presentera baljväxter på ett mer attraktivt sätt? Om man skulle
behålla temat bönpålägg på smörgås, kunde benämningen “smörgåsröra” omformuleras till
något mer tilldragande. Serveringskärlet skulle kunna bytas ut. Säkerligen kan man
experimentera vidare med färg och smak – ”kittla smaklökarna” likaväl som förbättra
synintrycket. Med tanke på att det tar tid att förankra en ny vana (Edwards & Hermann, 2011),
borde det vara enklare för eleverna att ta till sig bönor i form av ett pålägg om de kontinuerligt
får möjlighet att pröva nya pålägg, inte bara sådana som innehåller baljväxter. Att ha möjlighet
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att pröva flera alternativ av pålägg skulle också kunna trigga igång lusten att pröva och smaka.
Vid intervju med den anställde i köket framgick, att sedan införandet av det kontrollerande och
utvecklande organet Kostenheten, så hade man utvecklat elevernas möjligheter att tillgodogöra
sig grönsaker från att innefatta ett fåtal grönsaker till att inkludera en hel salladsbuffé med
utbytbara alternativ, samt införseln av flera olika måltidsalternativ med grönsaker inkluderat
dagligen. På samma sätt skulle man kunna utöka påläggsalternativen till att innefatta en liten
påläggsbuffé, med utbytbara alternativ. Förslagsvis skulle påläggsbuffén kunna serveras under
mellanmålet samt under dagar med stor brödkonsumtion under lunchen, till exempel då det
serveras soppa. Om ungdomarna kontinuerligt får pröva nya pålägg, blir inte övergången till att
testa nya påläggsalternativ lika stor. Denna tes bevisas ytterligare i och med den uppmätta
mängden tagen bönchutney. Eleverna hade prövat chutney vid båda serveringstillfällena. Nu
hade bönchutneyn inte serverats vid lika många tillfällen som smörgåsrörorna. Dock kunde en
slutsats dras, att eftersom chutneyn presenterades just som en röra/sås till sallad och mat, så
hade fler elever tagit av denna eftersom de är mer vana vid att rörorna i salladsbuffén alltid
ändras. Det var alltså inte något nytt eller särskilt med att det serverades bönchutney i såsfacket
vid salladen, till skillnad mot smörgåsröran som var något helt nytt på smörgåsbordet.

Utifrån detta resonemang kan konstateras att eleverna kan tänka sig att äta mer bönor, om de
serveras på ett bekant och okonstlat sätt. Det är också viktigt att rätten ser attraktiv ut, och
kanske påminner om något som eleverna uppfattar som välsmakande. En idé skulle kunna vara
att pröva att få ner baljväxter i någon rätt som är populär hos eleverna, utan att det förändrar
rättens proportioner märkbart. Företaget EatBeat har redan tagit fasta på detta och utvecklat en
bönpasta som är ämnad att blandas med exempelvis lika delar köttfärs i en köttfärssås eller
burgare (EatBeat, 2013). Man minskar då köttandelen och ökar andelen baljväxter på tallriken
i ett och samma drag.

En idé hade kunnat vara att låta eleverna vara delaktiga i receptframställningen. Det är ju
eleverna som ska äta maten i skolan, och om receptframställningen hade utformats som en
kreativ aktivitet där eleverna hade fått vara delaktiga, hade inte bara elevernas egna tycken och
tankar snappats upp direkt; det skulle även finnas en möjlighet att eleverna väckte ett intresse
för bönor och baljväxter redan i själva arbetet med receptframtagningen. Som utvärderingen av
projektet Ät S.M.A.R.T (Eliasson, 2003) kunde visa, så kan elevernas engagemang i frågan om
vad skolmaten ska innehålla öka när de själva får en utökad kunskap både om varför man
serverar vissa maträtter utifrån hälso- och klimataspekter, och vad man egentligen kan göra med
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bönor och andra baljväxter. Det kanske också hade varit roligt att äta något i skolmatsalen som
man själv eller kompisarna hade utvecklat.
Vegetarisk mat under skolans ”Gröna Dag”
Många av de som åt vegetariskt en gång i veckan får den måltiden via skolan, under initiativet
”Grön Dag” en dag i veckan, då det endast serveras vegetarisk mat (kostenheten, 2014). Därför
var det ett väntat resultat att många av eleverna svarade ”1 gång i veckan” på enkätfrågan ”Hur
ofta äter du vegetariskt?”, och då refererade till den vegetariska skolmåltiden.

Den anställdes uppfattning var att eleverna tyckte att en bra personlig hälsa var av större vikt
än att värna om miljön vid valet av mat, men den allra viktigaste faktorn var att maten skulle
vara god. Generellt sett tyckte de inte om initiativet med den gröna dagen alls. De äldre eleverna
som fortfarande mindes tiden innan Kostenhetens införande ville ha tillbaka den mat som
serverades då, som till exempel mindre näringsriktiga halvfabrikat som pizza, schnitzel etc. Ett
svar på deras önskan kanske hade varit att laga rätter som överensstämmer med deras
preferenser om god mat, men ha med baljväxter och andra grönsaker integrerat eller som
tillbehör till dessa rätter.

En allmän uppfattning bland ungdomar är att nyttiga matvanor omfattar konsumtion av kött och
grönsaker, en reducering av fettintaget, att få i sig fullvärdigt protein och minska kalorierna.
Bland proteinrika livsmedel nämns keso, fisk och ägg (Pettersson, 2012). Bönor är en relativt
bra källa till protein och har låg fetthalt, men nämns inte av ungdomarna. Om skolungdomarna
inte har kännedom om baljväxters näringssammansättning och hälsomässiga fördelar är det av
största vikt att detta förmedlas tydligare inom undervisningen. Men även om detta är viktigt för
att skapa en förståelse för baljväxters nytta, så måste fokus ändå ligga på att utveckla attraktiva
måltider innehållandes baljväxter eftersom det i det här fallet är den största faktorn till att öka
konsumtionen av ett livsmedel (Johansson A. , 2006).

Slutsats
Ett delsyfte var att se hur elevernas konsumtionsvanor av bönor och linser såg ut. Överlag kan
man säga att skolelever inte konsumerar särskilt mycket bönor och linser, varken i skolan eller
hemma, och att servering av bönor inte triggar ett positivt gensvar hos skoleleverna. Utifrån
studiens resultat kan man dra slutsatsen att arbetet med att förbättra konsumtionen av ett
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livsmedel som baljväxter tar tid – längre tid än som funnits tillgängligt under experimentets
gång. Nästa delsyfte var att se vad eleverna tyckte om bönor och linser. Den generella attityden
till bönor och baljväxter är negativ, men det är inte i första hand föreställningen om bönor och
baljväxter i sig som triggar den negativa attityden, utan snarare presentationen av maten. Det
var inte så många elever som hade deltagit i experimentet (eller som hade tagit av bönrörorna
och chutneyn). Däremot kan man säga att de 30 elever som uppgett att de smakat smörgåsröran,
utslaget per person hade tagit en ganska omfattande mängd av smörgåsrörorna.

Sista delsyftet var att undersöka om bönor och linsers status kunde förbättras hos eleverna
genom att de fick möjlighet att pröva bönor som olika former av måltidstillbehör. Resultatet
visade att en statusförändring är möjlig, men för att en betydande positiv förändring ska ske
krävs att man sätter in resurser som inte var tillgängliga vid det här försöket. En viktig faktor
som spelar in är kontinuerlig exponering över en längre tid. En annan essentiell faktor är att ta
reda på hur eleverna skulle vilja äta bönor och linser. De här två faktorerna ska tas i beaktning
vid fortsatt forskning inom området.

För att vända den allmänt negativa attityden mot baljväxter i skolmaten skulle man behöva
arbeta mer med att integrera dessa i maten på ett naturligt, snyggt och välsmakande sätt. Gärna
i rätter som eleverna redan har en relation till. Det krävs också tid och kontinuitet i serveringen;
en ny matvana skapas inte över en dag. Om man arbetar mer med att servera nya rätter med
baljväxter, kan baljväxtkonsumtionen ökas på kort sikt. Och genom att göra baljväxter till ett
naturligt, kanske dagligen förekommande inslag i skolmaten, byggs en grund för även en
långsiktigt ökad konsumtion. Med tanke på elevernas ökade konsumtion och positiva
bemötande av den utökade salladsbuffén, kan Kostenhetens nästa steg absolut vara att utöka
utbudet av pålägg – särskilt de dagar då det går åt mycket bröd, som när det serveras soppa.
Eftersom effekten av skolans expansion av salladsbuffén visade att utökade valmöjligheter
triggar barns vilja att pröva nytt, kan nästa steg vara att se sig om ibland andra influenser för
inspiration till nya näringsriktiga och klimatsmarta smörgåspålägg.

Arbetet med att främja baljväxtkonsumtionen inom den svenska grundskolan är långt ifrån
avklarat. Till framtida försök hade det varit bra att arbeta mer specifikt mot en särskild
åldersgrupp, och anpassa metoden därefter. Att utforma ett pedagogiskt förmoment där eleverna
får vara med och utveckla recept hade inte heller varit fel. Flera förslag till vidare försök med
måltidsexperiment, samt förbättringar av enkäterna och urvalet, har återgetts i diskussionen.
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Denna pilotstudie vill uppmuntra till att våga hitta nya vägar mot att introducera de hälsosamma
och klimatsmarta baljväxterna i skolmaten, genom att ta in nya influenser och tänka kreativt.
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0

-1

-2

Jag tycker inte om att prova nya pålägg på min…
Om det serveras en ny sås eller röra till maten,…
Bönor och linser är något jag äter ofta.
Bönor och linser är något jag tycker är väldigt gott.
Bönor och linser innehåller mycket protein.
Jag behöver protein, kolhydrater, fett, vitaminer…
Jag äter hellre kött, fisk och fågel än bönor och…
Jag äter i skolmatsalen varje eller nästan varje…
Jag har prövat hummus och bönröra både på…
Att ha hälsosamma matvanor är viktigt för mig.
Jag bryr mig om att maten på min tallrik ska vara…
Det bästa med mat är att den är god!
Jag har prövat många olika sorters bönor och linser.
Jag tycker om både färska och torkade, tillagade…
Bönor och linser är som bäst om de serveras som…
Jag bryr mig om vad jag stoppar i mig.
Jag tänker på näringen i det jag lägger upp på…
Jag försöker att äta av allt varje dag.
Jag testar helst inte på något nytt.
Är en produkt nyttig är jag mer intresserad att…
Om jag inte tycker om något första gången så…
Vet jag att något jag inte tycker om finns i en…
Jag äter baljväxter hemma.
Mina föräldrar försöker se till så jag äter av allt.
Jag bestämmer aldrig vad vi ska äta hemma.
Med skolmaten kan jag få i mig all den näring jag…
Jag äter av alla tillbehör till skolmaten.
Skolan ser till så jag vet hur mycket näring jag får i…
När jag väljer vad jag ska äta, så tänker jag aldrig…
Jag har ett intresse för vegetarisk mat
Jag har ett intresse för mat från andra kulturer
Jag äter inte skolmaten om mina kompisar inte…
Det har hänt att jag har föredragit det vegetariska…
Jag är vegetarian.
Bönor innehåller inte tillräckligt med protein för…
Jag äter gärna bönor, men inte bara. Jag vill ha kött…
Jag brukar ta en macka till maten i skolan.
När jag väljer vad jag ska äta, så väljer jag aldrig…
Det finns inga grönsaker som jag tycker om.
Det finns inga bönor eller linser som jag tycker om.
Jag vill inte äta maten om det är något jag inte…
Det är bra att äta mycket frukt och grönsaker.

Attitydskillnad

Bilaga 1 Förstudien

skillnad i attityd

4

3

2

1

Figur 13. resultatet av förstudien till elevenkäten. Staplarna representerar skillnaden mellan de 10 personer med högst
poäng mot de 10 med lägst poäng. Endast de med en stor skillnad valdes ut då de hade höst diskriminationsförmåga, alltså
egenskapen att skilja en negativ och en positiv attityd hos individer. N=34
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Bilaga 2. Enkät till eleverna. Inför praktisk studie
Jag är
Kille
□
Tjej
□
Jag går i årskurs_________________
Fråga

Ja

Nej

Vet inte

Jag har smakat hummus.
Jag har smakat ”bönröra”, till exempel på macka.
Jag har smakat många olika sorters bönor och linser.
Jag äter bönor och linser hemma.

Här ska du kryssa i hur mycket du håller med i de olika påståendena!
1= håller inte med

5= håller helt med

Jag äter ofta bönor

□1

□2

□3

□4

□5

Jag äter ofta linser

□1

□2

□3

□4

□5

Jag äter ofta mat från andra kulturer

□1

□2

□3

□4

□5

Jag tänker på att maten ska vara bra för hälsan

□1

□2

□3

□4

□5

Jag tänker på att maten ska vara bra för miljön

□1

□2

□3

□4

□5

Jag gillar inga bönor och linser

□1

□2

□3

□4

□5

Jag tycker linser och bönor är gott

□1

□2

□3

□4

□5

Även om jag inte tyckte om en rätt första gången, kan
jag tänka mig att prova den igen

□1

□2

□3

□4

□5
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Varje
dag

Nästan
varje
dag

1 gång
i
veckan

2-3
Gånger
i
veckan

Någon
gång i
månaden

Aldrig
eller
nästan
aldrig

Hur ofta äter
du bönor
eller linser?
Hur ofta äter
du
vegetariskt?

Tack för hjälpen och trevlig måltid!
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Bilaga 3. Missivbrev
Hejsan!
Vi heter David och Emma och läser på Gastronomiprogrammet vid
Högskolan Kristianstad. Vi undrar vad du tycker om bönor och linser. Om du
skulle kunna svara på frågorna nedanför så är vi tacksamma. Frågorna
kommer användas till vårt examensarbete.
Har ni några frågor så kan ni e-posta oss på
Emma.lundstrom0031@stud.hkr.se
David.goransson0003@stud.hkr.se
Eller ringa oss på:
Emma: 0736-84 62 67
David: 070-395 22 91
Eller ringa vår handledare Hanna Sepp 044-203833

Tack så mycket för hjälpen!
Emma och David
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Bilaga 4. Recept
Recept 1, smörgåsröra. Omgång 1.
Till 900 g (kokta, avrunnen vikt) vita bönor tillsattes:
saft från 2 citroner
3 dl olivolja
3 vitlöksklyftor, pressade
2 matskedar honung
1 matsked italiensk salladskrydda
1 tsk salt
1 tsk peppar
Till 1560 g (kokta, avrunnen vikt) kidneybönor tillsattes:
saft från 2 citroner3 dl olivolja
3 vitlöksklyftor, pressade
1 tesked och 1 kryddmått salt
1 kryddmått peppar
4 matskedar honung
Ingredienserna mixades i stålbunke med stavmixer och späddes med vatten till bredbar konsistens.

Recept 2, smörgåsröra. Omgång 2.
2,5 dl torkade vita bönor ELLER kidneybönor.
(buljong):
2 stora morötter, skalade och halverade på längden
2 selleristjälkar, delade på längden
16 vitlöksklyftor, halverade
½ gul lök
2 torkade chilifrukter, eller 1 tsk chiliflingor
2 dl olivolja
2 tsk salt
blötlägg torkade bönor i 4 timmar. Slå av vattnet och lägg bönorna i en kastrull. Tillsätt grönsaker,
olja och kryddor och häll på vatten tills det täcker med max 3 cm. Koka upp och låt sjuda detta i
1-4 timmar, tills bönorna är riktigt mjuka. Man kan behöva fylla på med vatten ibland så att det
täcker. Sila ner buljongen i ett förvaringskärl. Lägg bönorna och grönsakerna i ett annat
förvaringskärl. Härifrån mixar man bönor/grönsaker med så mycket buljong att konsistensen blir
bredbar. Man försöker få en så len röra som möjligt, utan bitar eller skal från bönor eller
grönsaker.
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Recept 3. Bönchutney.
Till 8 serveringsportioner (beräknat för vuxna).
1 hackad gul lök
1 aubergine, fint tärnad
2 morötter, fint tärnade
4 msk currypulver
6 msk röda linser, kokta
4 dl ananasjuice
4 msk hönsbuljong
6 dl kokta, konserverade svarta bönor
Hetta upp lite olja i en kastrull. Fräs den hackade löken, auberginen och moroten någon minut.
Häll på curry, kokta röda linser, juice och hönsbuljong. Låt chutneyn puttra i 15–20 minuter. Kör
såsen i mixen. Rör sedan ner hela kokta bönor och smaka av med salt och peppar.
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Bilaga 5 Samtalsguide
Namn
Position
År i branschen
Berätta lite om kostenheten
Hur har införandet av grön dag mottagits av eleverna?
Reaktion val av rätter
Etiska/miljömässiga saker som ska uppfyllas vid matlagningen?
Hur mycket äter barnen på grön dag
Hur mycket mat innehåller baljväxter?
Gäller detta några särskilda rätter?
Vad säger eleverna om baljväxter?
Barn reagerar på nya rätter
Introducerar ni ofta nya rätter?
Vad tänker man på vid nya maträtter
Vad anser du att bästa sättet är för att introducera nya maträtter
Hur får eleverna kännedom om det finns allergener i maten?
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Bilaga 6. Resultat från experiment
Tabell 3. Resultat från experimentet. Uppmätt mängd tagen bönröra och chutney. Samtliga data är i kilogram.

Datum

Vit bönröra

Kidneyröra

2014-03-26

0,22

0,12

2014-03-27

0,22

0,14

2014-04-01

0,15

0,14

2014-04-02

0,18

0,07

2014-04-03

0,17

0,15

2014-04-07

0,05

0,02

2014-04-08

0,01

0,02

2014-04-10

0

0

2014-04-22

0,08

0,07

2014-04-23

0,01

0,03

2014-04-24

0,01

0,02

Bönchutney

0,17

0,21
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Bilaga 7 Korstabeller
Tabell 4. Korstabell på påståendet ”jag har smakat hummus” från enkät 1 och enkät 2. Antalet indikerar hur många elever
som svarat ja, nej eller vet inte i båda enkäterna. Signifikansnivån visar om hur stor chans det är att svaret är slumpmässigt
och alltså inte visar på något samband.
Jag_har_smakat__hummus
Signifikansnivå:37,5%

Total
Ja

Enkät

1,00

Count
% within Enkät

Nej

Vet inte

12

50

46

108

11,1%

46,3%

42,6%

100,0%

34,3%

45,5%

47,9%

44,8%

23

60

50

133

17,3%

45,1%

37,6%

100,0%

65,7%

54,5%

52,1%

55,2%

35

110

96

241

14,5%

45,6%

39,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% within Jag_har_smakat__hummus

2,00

Count
% within Enkät
% within Jag_har_smakat__hummus

Total

Count
% within Enkät
% within Jag_har_smakat__hummus

55

Tabell 5. Korstabell på påståendet ”Jag har smakat bönröra till exempel på macka” från enkät 1 och enkät 2. Antalet
indikerar hur många elever som svarat ja, nej eller vet inte i båda enkäterna. Signifikansnivån visar om hur stor chans det är
att svaret är slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.

Jag_har_smakat_bönröra_till_exempel_på_macka
Signifikansnivå:52,2 %

Total
Ja

Count
% within Enkät

Nej

Vet inte

19

78

11

108

17,6%

72,2%

10,2%

100,0%

38,0%

46,2%

50,0%

44,8%

31

91

11

133

23,3%

68,4%

8,3%

100,0%

62,0%

53,8%

50,0%

55,2%

50

169

22

241

20,7%
100,0%

70,1%
100,0%

9,1%
100,0%

100,0%
100,0%

% within Jag_har_smakat_bönröra_till_exempel_på_macka

Count
% within Enkät
% within Jag_har_smakat_bönröra_till_exempel_på_macka

Count
% within Enkät
% within Jag_har_smakat_bönröra_till_exempel_på_macka
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Tabell 6. Korstabell på påståendet ”Jag har smakat olika sorters bönor och linser” från enkät 1 och enkät 2. Antalet
indikerar hur många elever som svarat ja, nej eller vet inte i båda enkäterna. Signifikansnivån visar om hur stor chans det är
att svaret är slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.
Jag_har_smakat_olika_sorters_bönor_och_linser
Signifikansnivå:40,9 %
Enkät
1,00 Count
% within Enkät
% within
Jag_har_smakat_olika_sorters_bönor_och_linser

2,00

Count
% within Enkät
% within
Jag_har_smakat_olika_sorters_bönor_och_linser

Total

Count
% within Enkät
% within
Jag_har_smakat_olika_sorters_bönor_och_linser

Ja

Nej

Vet inte

Total

37

50

21

108

34,3%

46,3%

19,4%

100,0%

39,8%

46,7%

51,2%

44,8%

56

57

20

133

42,1%

42,9%

15,0%

100,0%

60,2%

53,3%

48,8%

55,2%

93

107

41

241

38,6%

44,4%

17,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Tabell 7. Korstabell på påståendet ”Jag äter bönor och linser hemma” från enkät 1 och enkät 2. Antalet indikerar hur
många elever som svarat ja, nej eller vet inte i båda enkäterna. Signifikansnivån visar om hur stor chans det är att svaret är
slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.
Jag_äter_bönor_och_linser_hemma
Signifikansnivå:44,3 %
Enkät
1,00 Count
% within Enkät

Ja

Nej

Vet inte

Total

26

70

12

108

24,1%

64,8%

11,1%

100,0%

44,1%

47,3%

35,3%

44,8%

33

78

22

133

24,8%

58,6%

16,5%

100,0%

55,9%

52,7%

64,7%

55,2%

59

148

34

241

24,5%

61,4%

14,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% within Jag_äter_bönor_och_linser_hemma

2,00

Count
% within Enkät
% within Jag_äter_bönor_och_linser_hemma

Total

Count
% within Enkät
% within Jag_äter_bönor_och_linser_hemma
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Tabell 8 . Korstabell på påståendet ”Jag äter ofta bönor” från enkät 1 och enkät 2. Antalet indikerar hur många elever som
svarat från 1 till 5 där 1 = ”håller inte alls med” och 5 =”håller helt med” i båda enkäterna.. Signifikansnivån visar om hur
stor chans det är att svaret är slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.
Jag_äter_ofta_bönor

Signifikansnivå:0,4%
1,00
Enkät

1,00

2,00

Total

Count

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

80

13

11

1

3

108

% within Enkät

74,1%

12,0%

10,2%

,9%

2,8%

100,0%

% within
Jag_äter_ofta_bönor

53,7%

29,5%

40,7%

11,1%

25,0%

44,8%

69

31

16

8

9

133

% within Enkät

51,9%

23,3%

12,0%

6,0%

6,8%

100,0%

% within
Jag_äter_ofta_bönor

46,3%

70,5%

59,3%

88,9%

75,0%

55,2%

149

44

27

9

12

241

61,8%

18,3%

11,2%

3,7%

5,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count

Count
% within Enkät
% within
Jag_äter_ofta_bönor

59

Tabell 9 . Korstabell på påståendet ”Jag äter ofta linser” från enkät 1 och enkät 2. Antalet indikerar hur många elever som
svarat från 1 till 5 där 1 = ”håller inte alls med” och 5 =”håller helt med” i båda enkäterna. Signifikansnivån visar om hur stor
chans det är att svaret är slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.
Jag_äter_ofta_linser
Signifikansnivå:2,1 %
1,00
Enk
ät

1,00

2,00

Total

Count

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

90

7

5

2

4

108

% within Enkät

83,3%

6,5%

4,6%

1,9%

3,7%

100,0%

% within Jag_äter_ofta_linser

51,4%

25,0%

31,3%

33,3%

25,0%

44,8%

85

21

11

4

12

133

% within Enkät

63,9%

15,8%

8,3%

3,0%

9,0%

100,0%

% within Jag_äter_ofta_linser

48,6%

75,0%

68,8%

66,7%

75,0%

55,2%

175

28

16

6

16

241

72,6%

11,6%

6,6%

2,5%

6,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count

Count
% within Enkät
% within Jag_äter_ofta_linser

60

Tabell 10 . Korstabell på påståendet ”Jag äter ofta mat från andra kulturer” från enkät 1 och enkät 2. Antalet indikerar hur
många elever som svarat från 1 till 5 där 1 = ”håller inte alls med” och 5 =”håller helt med” i båda enkäterna.
Signifikansnivån visar om hur stor chans det är att svaret är slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.
Jag_äter_ofta_mat_från_andra_kulturer
Signifikansnivå:43,3 %
Enkät
1,00

2,00

Total

1,00
Count

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

24

18

30

13

20

105

% within Enkät

22,9%

17,1%

28,6%

12,4%

19,0%

100,0%

% within
Jag_äter_ofta_mat_från_andra
_kulturer

51,1%

45,0%

47,6%

31,7%

43,5%

44,3%

Count

23

22

33

28

26

132

% within Enkät

17,4%

16,7%

25,0%

21,2%

19,7%

100,0%

% within
Jag_äter_ofta_mat_från_andra
_kulturer

48,9%

55,0%

52,4%

68,3%

56,5%

55,7%

47

40

63

41

46

237

19,8%

16,9%

26,6%

17,3%

19,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Enkät
% within
Jag_äter_ofta_mat_från_andra
_kulturer
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Tabell 11 . Korstabell på påståendet ”Jag tänker på att maten ska vara bra för hälsan” från enkät 1 och enkät 2. Antalet
indikerar hur många elever som svarat från 1 till 5 där 1 = ”håller inte alls med” och 5 =”håller helt med” i båda enkäterna.
Signifikansnivån visar om hur stor chans det är att svaret är slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.
Jag_tänker_på_att_maten_ska_vara_bra_för_hälsan
Signifikansnivå: 38,2 %
Enkät
1,00

2,00

Total

1,00
Count

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

17

16

25

17

33

108

% within Enkät

15,7%

14,8%

23,1%

15,7%

30,6%

100,0%

% within
Jag_tänker_på_att_maten_ska_
vara_bra_för_hälsan

40,5%

55,2%

39,7%

39,5%

52,4%

45,0%

Count

25

13

38

26

30

132

% within Enkät

18,9%

9,8%

28,8%

19,7%

22,7%

100,0%

% within
Jag_tänker_på_att_maten_ska_
vara_bra_för_hälsan

59,5%

44,8%

60,3%

60,5%

47,6%

55,0%

42

29

63

43

63

240

17,5%

12,1%

26,3%

17,9%

26,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Enkät
% within
Jag_tänker_på_att_maten_ska_
vara_bra_för_hälsan
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Tabell 12 . Korstabell på påståendet ”Jag tänker på att maten ska vara bra för miljön” från enkät 1 och enkät 2. Antalet
indikerar hur många elever som svarat från 1 till 5 där 1 = ”håller inte alls med” och 5 =”håller helt med” i båda enkäterna.
Signifikansnivån visar om hur stor chans det är att svaret är slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.
Jag_tänker_på_att_maten_ska_vara_bra_för_miljön
Signifikansnivå:12,7 %
Enkät 1,00

2,00

Total

1,00
Count

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

24

18

17

16

32

107

% within Enkät

22,4%

16,8%

15,9%

15,0%

29,9%

100,0%

% within
Jag_tänker_på_att_maten_ska_
vara_bra_för_miljön

50,0%

42,9%

30,9%

48,5%

54,2%

45,1%

Count

24

24

38

17

27

130

% within Enkät

18,5%

18,5%

29,2%

13,1%

20,8%

100,0%

% within
Jag_tänker_på_att_maten_ska_
vara_bra_för_miljön

50,0%

57,1%

69,1%

51,5%

45,8%

54,9%

48

42

55

33

59

237

20,3%

17,7%

23,2%

13,9%

24,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Enkät
% within
Jag_tänker_på_att_maten_ska_
vara_bra_för_miljön
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Tabell 13 . Korstabell på påståendet ”Jag gillar inga bönor och linser” från enkät 1 och enkät 2. Antalet indikerar hur många
elever som svarat från 1 till 5 där 1 = ”håller inte alls med” och 5 =”håller helt med” i båda enkäterna. Signifikansnivån visar
om hur stor chans det är att svaret är slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.

Jag_gillar_inga_bönor_och_linser
Signifikansnivå:4,3 %
Enkät 1,00

2,00

Total

1,00
Count

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

37

14

11

2

42

106

% within Enkät

34,9%

13,2%

10,4%

1,9%

39,6%

100,0%

% within
Jag_gillar_inga_bönor_och_lin
ser

47,4%

40,0%

35,5%

13,3%

53,2%

44,5%

Count

41

21

20

13

37

132

% within Enkät

31,1%

15,9%

15,2%

9,8%

28,0%

100,0%

% within
Jag_gillar_inga_bönor_och_lin
ser

52,6%

60,0%

64,5%

86,7%

46,8%

55,5%

78

35

31

15

79

238

32,8%

14,7%

13,0%

6,3%

33,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Enkät
% within
Jag_gillar_inga_bönor_och_lin
ser
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Tabell 14 . Korstabell på påståendet ”Jag tycker linser och bönor är gott” från enkät 1 och enkät 2. Antalet indikerar hur
många elever som svarat från 1 till 5 där 1 = ”håller inte alls med” och 5 =”håller helt med” i båda enkäterna.
Signifikansnivån visar om hur stor chans det är att svaret är slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.

jag_tycker_linser_och_bönor_är_gott

Signifikansnivå:3,1 %
1,00
Enkät 1,00

2,00

Total

Count

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

72

8

6

9

13

108

% within Enkät

66,7%

7,4%

5,6%

8,3%

12,0%

100,0%

% within
jag_tycker_linser_och_bönor_
är_gott

52,9%

27,6%

26,1%

39,1%

44,8%

45,0%

Count

64

21

17

14

16

132

% within Enkät

48,5%

15,9%

12,9%

10,6%

12,1%

100,0%

% within
jag_tycker_linser_och_bönor_
är_gott

47,1%

72,4%

73,9%

60,9%

55,2%

55,0%

136

29

23

23

29

240

56,7%

12,1%

9,6%

9,6%

12,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Enkät
% within
jag_tycker_linser_och_bönor_
är_gott

65

Tabell 15 . Korstabell på påståendet ” Även om jag inte tyckte om en rätt första gången, kan jag tänka mig att prova den
igen” från enkät 1 och enkät 2. Antalet indikerar hur många elever som svarat från 1 till 5 där 1 = ”håller inte alls med” och
5 =”håller helt med” i båda enkäterna. Signifikansnivån visar om hur stor chans det är att svaret är slumpmässigt och alltså
inte visar på något samband.

Även om jag inte tyckte om en rätt första gången, kan jag tänka mig
att prova den igen
Signifikansnivå:53,3 %
Enkät 1,00

2,00

Total

1,00
Count

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

35

20

18

9

25

107

% within Enkät

32,7%

18,7%

16,8%

8,4%

23,4%

100,0%

% within v1

47,3%

42,6%

47,4%

31,0%

50,0%

45,0%

Count

39

27

20

20

25

131

% within Enkät

29,8%

20,6%

15,3%

15,3%

19,1%

100,0%

% within v1

52,7%

57,4%

52,6%

69,0%

50,0%

55,0%

74

47

38

29

50

238

31,1%

19,7%

16,0%

12,2%

21,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Enkät
% within v1
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Tabell 16 . Korstabell på påståendet ” Hur ofta äter du bönor och linser” från enkät 1 och enkät 2. Antalet indikerar hur
många elever som I de olika tidsintervallerna från båda enkäterna. Signifikansnivån visar om hur stor chans det är att svaret
är slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.

Varje dag
Signifikansnivå:53,9 %
Enk 1,00 Count
ät
% within Enkät
% within
Hur_ofta_äter_du_bönor_eller_linser

2,00

Count
% within Enkät
% within
Hur_ofta_äter_du_bönor_eller_linser

Total

Count
% within Enkät
% within
Hur_ofta_äter_du_bönor_eller_linser

Hur_ofta_äter_du_bönor_eller_linser
Nästan varje
1 gång i
2-3 Gånger i
Någon
dag
veckan
veckan
gång i
månaden

Aldrig eller
nästan aldrig
Total

0

1

8

2

29

61

101

0,0%

1,0%

7,9%

2,0%

28,7%

60,4%

100,0%

0,0%

25,0%

47,1%

20,0%

46,0%

45,9%

44,3%

1

3

9

8

34

72

127

,8%

2,4%

7,1%

6,3%

26,8%

56,7%

100,0%

100,0%

75,0%

52,9%

80,0%

54,0%

54,1%

55,7%

1

4

17

10

63

133

228

,4%

1,8%

7,5%

4,4%

27,6%

58,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Tabell 17 . Korstabell på påståendet ” Hur ofta äter du vegetariskt” från enkät 1 och enkät 2. Antalet indikerar hur många
elever som svarat i de olika tidsintervallerna från båda enkäterna. Signifikansnivån visar om hur stor chans det är att svaret
är slumpmässigt och alltså inte visar på något samband.

Varje dag
Signifikansnivå:5,7 %
Enkät 1,00
Count
% within Enkät
% within
Hur_ofta_äter_du_vegetariskt

2,00

Count
% within Enkät
% within
Hur_ofta_äter_du_vegetariskt

Total

Count
% within Enkät
% within
Hur_ofta_äter_du_vegetariskt

Nästan varje
dag

Hur_ofta_äter_du_vegetariskt
1 gång i
2-3 Gånger i Någon gång
veckan
veckan
i månaden

Aldrig eller
nästan
aldrig

Total

5

5

38

2

26

24

100

5,0%

5,0%

38,0%

2,0%

26,0%

24,0%

100,0%

83,3%

50,0%

47,5%

20,0%

53,1%

33,8%

44,2%

1

5

42

8

23

47

126

,8%

4,0%

33,3%

6,3%

18,3%

37,3%

100,0%

16,7%

50,0%

52,5%

80,0%

46,9%

66,2%

55,8%

6

10

80

10

49

71

226

2,7%

4,4%

35,4%

4,4%

21,7%

31,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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