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Syftet med denna kunskapsöversikt är att bidra till en ökad 

förståelse kring kostens betydelse för barns kognitiva utveckling 

samt deras förmåga till inlärning: Vilken påverkan har kosten för 

barns inlärning och kognitiva utveckling? Metoden är en 

kunskapsöversikt med 13 analyserade artiklar. Resultatet visar att 

lång amningstid ger färre ADHD symtom, hyperaktivitet och 

impulsivitet hos barnet. Mycket snabbmat, salt, friterad mat, rött 

kött, söta drycker och sötsaker bidrar till en sämre minnesfunktion 

och inlärningsproblem. Att äta hälsosam mat med mycket fisk, 

frukt och grönt bidrar detta till en god hälsa och mindre symtom av 

ADHD, hyperaktivitet, impulsivitet och bättre akademiska resultat. 
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INTRODUKTION 
Samhället har förändrats fort de sista åren. I mitten av femtiotalet gick eller cyklade de 

flesta människor till skola och jobb. Det var få personer som hade bil eller ens en tv att 

titta på. Barnen gick i skolan även på lördagar och där åt de då ofta lunch innan de gick 

hem och hade helg. Barnen rörde på sig hela tiden och var mycket ute och lekte. Läsk 

fanns men oftast i begränsad form, det var vanligt att barn delade på en 33 cl flaska läsk 

på två personer. Idag kan en tonåring med lätthet dricka en 1,5 liters flaska helt ensam 

och det ger mycket energi men ingen näring. Alla barn som går i grundskolan har fått 

lunch under många år men matsedeln har dock förändrats mycket genom åren. I början 

av 1960-talet serverade skolan sill och potatis och det är nog svårt att göra idag om det 

inte är ett buffébord inför en speciell högtid. Idag finns stora influenser från andra 

länder vilket ger ett stort utbud av maträtter att välja mellan. Skolan har också varit 

duktig på att inspirera till fysisk aktivitet men idag ser det lite annorlunda ut. Många 

skolor har ganska lite fysisk aktivitet och inte alla skolgårdar bjuder in till att röra sig 

mycket. Maten har varit i fokus några år nu och blivit bättre sammansatt men det finns 

mycket förbättringar kvar att göra. I våra grannländer får barnen ta med sig egen 

lunchmat, oftast i form av smörgåsar. 

I Sverige har livsmedelsverket gett ut kostråd och råd om fysisk aktivitet som delas ut 

till småbarnsföräldrar och förskolor och skolor har tillgång till dessa. De myndighets-

personer som arbetar med kost och motion förespråkar livsmedelsverkets kostråd 

eftersom de är nationella och gjorda i samråd med övriga nordiska länder men även med 

övriga Europa. Livsmedelsverket tar hänsyn till den forskning som finns inom området 

och försöker lägga sig på en bra nivå i intag av mat som främjar folkhälsan och som kan 

förebygga olika sjukdomar. 

Tidigare forskning 

I Sverige diskuteras ofta olika sorters kosthållning. Det finns en hel del forskning inom 

området men där flest långtidsstudier har gjorts är inom det område som livsmedels-

verket förordar med rätt avvägd andel proteiner, fett och kolhydrater (Livsmedelsverket, 

2015c). Allt handlar egentligen om energi in och energi ut, det vill säga människor kan 

inte äta och dricka mer än vad våra kroppar gör av med. Sedan är det viktigt att också 

äta livsmedel av bra kvalité (Jansson & Danielsson, 2003). 

Det är viktigt att det vuxna ger sina barn är näringsrik mat och bara ge godis, läsk och 

dylikt vid speciella tillfällen. Det är också viktigt att vuxna lär sina små barn goda 

matvanor eftersom det är mycket svårt att ändra på dem som vuxen (Van Ryzin & 

Nowicka, 2013). 

Idag finns tillgång till mat och dryck i stort sett 24 timmar per dygn. Idag beställer 

människor hem mat nästan när som helst på dygnet och människor blir också försedda 

med mat- och dryckesreklam på tv som också triggar igång beteendet att människor 

måste äta (Jansson & Danielsson, 2003). För barn kan det på sikt ge allvarliga 

”biverkningar” genom övervikt och fetma. I Stockholms län är nästa tio procent av alla 

fyraåringar överviktiga och nästan två procent har fetma. I kommuner som är 

socioekonomiskt svaga är andelen överviktiga och feta 16 procent medan barnen i 

socioekonomiskt starka kommuner var motsvarande siffra åtta procent 

(Barnhälsovården Stockholms Län, 2010). I USA är mer än 30 procent av barnen 
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överviktiga eller har fetma och det är oroväckande siffror (Van Ryzin & Nowicka, 

2013).  I hela Sverige, år 2007-2008, hade 2,2 procent av pojkarna och 3,1 procent av 

flickorna fetma (Bohman m.fl. 2013a; Bohman, 2013b).  

Barn har ett behov av rörelse men den spontana leken och rörelsen har idag ersatts av 

olika fritidsaktiviteter, till exempel spela fotboll en gång per vecka, spela dataspel eller 

chattar på internet. Barn och vuxna äter också mer idag och ofta får barn en belöning i 

form av godis och glass när de till exempel varit hos tandläkaren (Jansson & 

Danielsson, 2003).  

Vanor grundläggs i barndomen och det är viktigt att alla får hälsosamma vanor både 

hemifrån och från förskola och skola. I förskolans läroplan står det 

 Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 

och lockar till lek och aktivitet (Skolverket, 2010, s.6).  

 och i skolans läroplan står det bland annat 

 … har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan, miljön och samhället (Skolverket, 2011, s.14).   

Förskola och skola bör samarbeta med hemmet för att alla ska lyckas att få hälsosamma 

vanor för våra växande barn. 

En god kosthållning är viktigt för ett växande barn. Att ha en kosthållning av mycket 

socker och mättade fetter kan vara skadligt för den neurala funktionen i hjärnan 

(Meeusen, 2014).  För att hjärnan ska utvecklas optimalt behöver kroppen bra mat och 

speciellt vitaminer, mineraler och bra fett. Hjärnans ”mat” är glukos som kommer till 

hjärnan via blodsystemet och glukos bildas genom kolhydraterna i maten och detta i sin 

tur påverkar hjärnans kognitiva funktioner (Isaacs & Oates, 2008). Matens kvalité är 

således viktig för att våra barn ska utvecklas på ett bra sätt vad gäller de kognitiva 

funktionerna. Man vet att i ekonomiskt svaga områden hittar man inte många välnärda 

barn. Barn som inte äter bra mat kan få sämre hälsa och kognitiv utveckling (Sigman, 

1995). I USA upptäcktes det att barn till fattiga familjer hade en hjärna som vägde 

mindre än hos andra barn som bodde med en familj med bättre förutsättningar.  Detta 

kan bero på att den fattiga familjen var mer undernärd (Benton, 2008). I forskning har 

det visats sig att barn som äter bättre har lättare för att lära och att uttrycka sig på 

verbalt och ickeverbalt och att barn som äter frukt har en bättre kognitiv utveckling 

(Nyaradi m.fl. 2013). Att äta mat av sämre kvalité såsom så kallad skräpmat kan ha en 

negativ inverkan på barns utveckling vad gäller att vara uppmärksam i klassrummet, att 

kunna sitta stilla under en lektion och att förstå vad lektionen handlar om (Feinstein 

m.fl. 2008). Man har också sett att skräpmat och sötsaker kan ha en koppling till 

ADHD. Sötsaker kan då vara glass, söta drycker och söta desserter (Azadbakht & 

Esmaillzadeh, 2012). 

Ett barns hjärna växer mycket fort under de två första åren och då är det viktigt med 

tillgång till bra mat, att de får i sig rätt mängd av kolhydrater, protein och fett. I de 

industrialiserade länderna är det lätt att få i sig detta i överflöd och i utvecklings-

länderna kan det vara väldigt svårt. Både för mycket och för lite av våra näringsämnen 

kan påverka ett barns kognitiva förmåga. Barn som inte är tillräckligt fysikt aktiva har 

det svårare med sin kognitiva inlärningen (Benton, 2008). 
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Familjen 

Familjen intar en central roll i ett barns liv och uppväxt och formar barnet från det att 

det är litet till vuxen ålder. Därför kan familjer behöva stöd för att dess roll skall 

definieras och vad det är som styr familjens dagliga beslut i fråga om kost, fysisk 

aktivitet och sömn (Lindroos & Rössner, 2007).  

Det är viktigt att familjen känner att de har stöd för att genomföra en förändring hos 

barnet. Om familjen har goda kostvanor men barnet inte anammar dem, behövs stöd för 

att få föräldrarna att dels vara goda förebilder och dels stötta barnet. Det kan ske genom 

att föräldern hjälper barnet att äta frukost (Davis m.fl. 2007). Både vuxna och barn kan 

ha svårt att äta på morgonen men när de vaknat till ordentligt kan det gå bättre. Då är 

det bra om barnen har något med sig till skolan att äta på första rasten. Familjen behöver 

också stöttas genom att ge dem råd om gränssättning, barnen behöver inte äta godis, 

dricka läsk varje dag – det kan de till exempel göra på helgen. Det är också viktigt att 

inte ge barnen mer mat än de behöver och att föräldrarna tänker på var och vad som 

väljs att äta om familjen går på restaurang eller när familjen äter tillsammans detta leder 

till att barnen äter bättre än då de äter ensamma (Davis m.fl. 2007).  

Förskola och skola 

Förskola och skola kan göra mycket genom att undervisa barnen hur man får 

hälsosammare vanor och vad och hur de bör äta och dricka. Det är även viktigt att se till 

att alla barn får fysisk aktivitet varje dag (SBU, 2004). Skolan kan göra mycket för att 

främja fysisk aktivitet och fysisk självkänsla genom att uppmuntra och ge feedback till 

eleverna att de stärks i det de gör. Det viktiga är att de utför en fysisk aktivitet än inte 

alls. Det är också viktigt att eleverna lär sig att inte jämföra sig med andra och att 

använda leken som redskap – då är det lättare att bestämma sin intensitetsnivå 

(Raustorp, 2006).  

Hälsovården 

Mödravårdscentralen, barnavårdscentralen och skolhälsovården är också en stor arena 

för preventiva insatser. Mödravårdscentralen kan på ett tidigt stadium informera om 

kost, motion och amning för att både mamman och barnet skall må bra (Perlhagen, 

Flodmark, & Hernell, 2007). På barnavårdscentralen kan de stödja föräldrarna i att leva 

hälsosamt genom att ge förslag på måltider och lekar som uppmuntrar till fysisk 

aktivitet (Perlhagen m.fl. 2007).  

Regering och riksdag har det övergripande ansvaret för folkhälsan och de har skapat 

elva målområden för befolkningen och där ingår bland annat fysisk aktivitet och goda 

matvanor och livsmedel (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det är den nya Folkhälso-

myndigheten som numera har som uppdrag att vara i centrum för kunskap, strategier 

och uppföljning. 

Bakgrund 

Hjärnans utveckling hos barn 

För att alla människor ska fungera bra i vår vardag måste vår hjärna fungera på ett 

adekvat sätt. En del barn kan få problem med hjärnan genom att den inte utvecklas på 

ett optimalt sätt och avvikelser i hjärnan kan utgöra grunden för att vissa människor får 
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funktionshinder (Davies, 2004). Bildningen av hjärnan hos ett barn börjar redan i 

embryovecka tre och då börjar ryggmärgen och det som ska bli hjärnan bildas. Hjärnan 

utvecklas sedan under hela fostertiden men under vecka 6-18 bildas hundratusentals 

celler varje minut och det är dessa celler som bildar hjärnbarken. I graviditetens mitt har 

hjärnan skapat alla de nervceller som behövs. I slutet av graviditeten skapas också 

synapser och denna process pågår sedan till barnet är cirka två år gammal (Hansen, 

2000). Vid födseln väger ett barns hjärna ungefär 25 procent av dess vuxna storlek och 

redan vid två års ålder har hjärnan vuxit till 75 procent av en vuxens människas hjärna. 

Hjärnan är komplex och cellerna (neuroner) bildar ”vägar” i vår hjärna för att fungera 

optimalt. Neuronerna har det stora ansvaret att skicka information till rätt del i hjärnan 

som i sin tur påverkar rätt del i kroppen (Myers, Abell, Kolstad, & Sani, 2010). Om en 

person vill höja armen får hjärnan signaler om detta och kan skicka signaler ut till 

armens nervceller och gör att musklerna i armen höjer vår arm. Hjärnan skapar med 

åren ”motorvägar” för att vår hjärna skall hantera den information som den får mest på 

ett snabbt sätt (Myers m.fl. 2010). Vid födseln har barnet ca 2500 synapser i hjärnan 

och vid två till tre års ålder har barnet ca 15 000 synapser (Myers m.fl. 2010). Hjärnan 

är i ständig förvandling och utvecklas hela tiden. Neuroplasticitet betyder att hjärnan är 

formbar och utvecklas under hela människans livstid (Myers m.fl. 2010). Det betyder att 

om ett barn får en hjärnskada kan hjärnan ”flytta” den funktionen som fanns i den 

skadade delen till en annan del av hjärnan (Davies, 2004). 

När neuronerna aktiveras resulterar det bland annat i att människor tänker, att 

människor har känslor, att kroppen sköter om det som kroppen måste sköta och hur 

människor beter sig. Alla de vägar som neuronerna skapar gör att människan har 

kontroll över sin kropp men också över sitt beteende. Neuronerna producerar 

neurotransmittorer såsom serotonin, adrenalin, noradrenalin. Dessa neurotransmittorer 

gör att det kan ske en impuls från en nervcell till en annan genom synaps. När dessa 

synapser etableras skapas det ett fett runt dendriterna på nervcellen, detta fett kallas för 

myelin. Myelinet isolerar och det gör att det går fortare för nervcellen att skicka sina 

signaler. Det är viktigt att den här myeliniseringen äger rum för det är först när den är 

skedd i ryggmärgen som ett barn kan lära sig att gå. Bröstmjölk har ett högt 

näringsinnehåll och innehåller även mycket fett som stimulerar myeliniseringen 

(Davies, 2004). 

Eftersom det bildas mycket synapser i hjärnan på små barn är det de synapser som 

används mest som förstärks och de som inte utnyttjas försvagas och ”försvinner” med 

tiden. Detta sker från födelsen och upp till ungdomsåren. Hos barn finns också ett 

speciellt ”fönster” för att känna igen olika ljud. Detta fönster är ”öppet” fram till 

ungefär tio års ålder. Om ett barn lär sig ett språk innan tio års ålder kan hon lära sig det 

språket utan accent (Davies, 2004). Om en vuxen person som regelbundet pratar med 

barnet och interagerar mycket med vad barnet försöker säga blir ofta de barnen mer 

verbala och kan fler ord vid två års ålder än vad barn vars föräldrar inte pratar mycket 

med dem. Att höra ett språk från till exempel tv:n eller höra andra prata tillför inte 

mycket språkutveckling för barnet utan det är den direkta kontakten mellan en vuxen 

och barnet som är viktigt och att barnet får den direkta ansikte-mot-ansikte 

kommunikationen (Davies, 2004).  

Små barn kan råka ut för trauman och detta kan skapa en stor stress i kroppen där de 

kan få ett stort kortisol påslag. Hippocampus är en del av hjärnan som har en central roll 

för inlärning och minnesfunktioner. Om hjärnan bombarderas med mycket stress-
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hormoner kan det resultera i att det blir skador på hippocampus och då kan det bli 

svårare att lära sig saker. Barn som blir traumatiserade under de första levnadsåren har 

en mindre hjärna än andra barn (Davies, 2004).  

Kosthållning hos gravida kvinnor och under amningsperioden 

Studier har visat att det är av stor vikt vad mamma äter under graviditetsperioden. De 

mödrar som åt mer kolhydrater och frukt samt mjölkprodukter, kött och fisk och som 

även kompletterade maten med folat- och vitamintabletter födde större barn än de 

mödrar som inte åt lika bra. En studie över danska kvinnor såg att om mödrarna åt 

rikligt med fisk under de två första trimestrarna vägde barnen ca 16 gram mer än om 

mödrarna inte ätit fisk. Även placentan vägde mer för dessa mödrar. Forskare tror att 

orsaken var omega-3 fetterna som gör att blodet i moderkakan ökar. Forskare har i 

andra studier sett att barn som fötts för tidigt har större risk att få olika psykiatriska 

diagnoser och ADHD än de barn som är fullgångna. Forskarna kunde också se en 

relation mellan fullgångna barn och intelligens hos barnet (Benton, 2008). 

Att amma sina barn kan bidra till att ge barnen en bättre kognitiv utveckling än att ge till 

exempel välling. En kvinnas bröstmjölk innehåller höga halter av fett och dessa fetter 

har stor inverkan på hjärnans utveckling hos de nyfödda barnen (Benton, 2008). När 

mamma äter fett kommer detta att avspegla sig i bröstmjölken. Om det fettet som 

mamman äter innehåller mycket fleromättade fettsyror (från till exempel fet fisk) 

kommer barnet att få i sig det goda fettet som hjälper till med nervsystemets och 

hjärnans uppbyggnad (Helsing, 1995).  

Kosthållning hos barnen 

Hjärnan använder en hög procent av energi under dagen och forskningen börjar nu mer 

inrikta sig på vad för slags mat som är bra att äta för att hjärnan ska kunna arbeta 

optimalt och för att människan ska utveckla sina kognitiva förmågor. Forskare har bland 

annat tittat på näring från växtriket såsom polyfenoler, dessa återfinns ibland annat i 

frukt och forskarna börjar även undersöka flavonider som bland annat finns i frukt, 

grönsaker och kryddor. Genom att äta mycket frukt och grönsaker tror forskarna att det 

kan påverka och förbättra sin kognitiva förmåga i alla åldrar. Det är därför viktigt att äta 

kolhydrater av bra kvalité för att uppnå goda hälsofördelar (Meeusen, 2014).  

I utvecklingsländer har forskare sett att de barn som är undernärda har mer problem 

med kognition och beteenden än barn som inte är undernärda. Detta verkar vara ett 

globalt problem och det är ofta vissa mineraler som saknas i födan. I den 

industrialiserade delen av världen ses det att barn som föds i en fattig familj kan ha upp 

till 15 procent lättare hjärna när de föds. Även om små barn snabbt lägger på sig vikt 

har forskare sett att dessa individer har lättare för att bli överviktiga, få hjärt- och 

kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes. I en långtidsstudie från England har 

forskare sett att födelsevikten och den kognitiva utvecklingen följer varandra upp till 26 

års ålder (Benton, 2008). 

Barn som äter frukost har bättre kognitiva funktioner än barn som inte äter frukost och 

att den fysiska aktiviteten hos barnen också påverkar att det får en positiv ökning av den 

mentala aktiviteten hos barn. Den fysiska aktiviteten påverkar även barn positivt som 

äter en kost med hög andel fett. Den fysiska aktiviteten tar bort en del av de sidoeffekter 

som en sämre sammansatt kost ger (Meeusen, 2014). 
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Definition av begrepp  

Fleromättade fetter 

Fleromättade fetter är väldigt viktiga för oss människor och i denna grupp ingår både 

omega-3 (alfa-linolensyra) och omega-6 (linolsyra) familjen. Dessa fettsyror kan 

omvandlas till långa fettsyror och eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra 

(DHA) tillhör omega-3 familjen och arakidonsyra tillhör omega-6 familjen. Omega-3 

hittas bland annat hitta i fet fisk och rapsolja och omega-6 kan hittas i majs- och 

rapsolja. Omega-3 och omega-6 fetter är så kallad essentiella fettsyror och dessa kan 

kroppen inte själv bilda utan måste tillföras med maten. Det är viktigt för gravida 

kvinnor att få i sig dessa fetter och speciellt DHA och EPA för att fostret ska kunna 

utvecklas på ett bra sätt. Detta görs enklast genom att äta fisk en gång per vecka. Dessa 

fettsyror är viktiga för att fostret ska kunna utvecklas och det är även viktigt i barnets 

tidiga utveckling (Livsmedelsverket, 2015a). DHA ingår i gruppen Long Chain 

Polyunsaturated Fatty Acid – LC-PUFA (Montgomery, Burton, Sewell, Spreckelsen, & 

Richardson, 2013). 

Både fisk och skaldjur är viktiga för oss att äta då de innehåller mycket D-vitamin, jod 

och selen. Det finns dock miljöföroreningar i vissa fisksorter och barn, unga, gravida 

och ammande bör äta dessa fiskar med viss försiktighet. Det går bra att äta fisk två till 

tre gånger per vecka men fisk som innehåller mycket kvicksilver ska ätas med 

försiktighet, speciellt för gravida och de som ammar. Den fisken går att äta två till tre 

gånger per år (Livsmedelsverket, 2015b). 

Hälsosamma matvanor 

Alla behöver en balans mellan energi och näring. Hur mycket som bör ätas beror helt 

och hållet på hur mycket en person rör sig under dagen. Det är viktigt att få i sig protein, 

fett och kolhydrater med god kvalité och de viktiga mineralerna och vitaminerna. För att 

äta hälsosamt bör frukost, lunch, middag och några mellanmål ätas under en dag. Då har 

kroppen ett jämt flöde av energi och har inte samma behov av att småäta. För att äta 

hälsosamt kan en person äta enligt tallriksmodellen då läggs lägger en tredjedel vardera 

med protein, kolhydrater och grönsaker. Under dagen bör ca 500 gram grönsaker och 

frukt konsumeras. Lämplig dryck till maten är vatten (Stjernström Roos, 2014) 

Ohälsosamma matvanor 

Hälsosamma måltider ersätts ibland med så kallad snabbmat, mat som går snabbt att 

tillaga eller mat som snabbt kan handlas och ätas omgående. Denna mat är oftast 

kaloririk och det kan vara piroger, småpizzor, hamburgare med pommes frites, sötade 

fil- och yogurtprodukter. Till de ohälsosamma matvanorna ingår även godis, snacks, 

söta efterrättssoppor och krämer, läsk, bullar och kakor mm. Många av våra bullar, 

kakor och glassar blir bara större och då ger de också mer energi och detta överskott av 

energi kan leda till övervikt och fetma. Denna mat kan även orsaka viss näringsbrist då 

den inte innehåller alla de viktigt fetter, vitaminer och mineraler som kroppen behöver 

(Lagerqvist, 2012). 
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Kognitiva förmågor och funktioner 

Kognitiva förmågor och funktioner handlar om hjärnans utveckling och insamlande av 

information för att kunna dra slutsatser, förmåga att minnas, lära oss saker, dra olika 

slutsatser, göra matematiska beräkningar, använda språk med mera (Egidins, 2015a). 

Kognitiv utveckling  

Kognitiv utveckling handlar om människors utveckling av kognitiva funktionerna som 

till exempel perceptionen, minnesfunktionen, uppmärksamheten och bearbetning och 

lagring av alla intryck och tankar människor får tillskaffat sig från olika håll (Egidins, 

2015b). 

Exekutiva funktioner 

Exekutiva funktioner är förmågan att förstå sambandet mellan orsak och verkan, 

tidsuppfattning, ta initiativ, planera och organisera, genomföra en planering, 

upprätthålla uppmärksamhet och kunna hålla kvar uppmärksamheten, kunna skapa 

struktur i vardagen och förmåga att styra sina beteenden, känslouttryck och motiv i 

olika situationer (Egidins, 2015c). 

Uppmärksamhet och koncentration  

Uppmärksamhet och koncentration är två liktydliga beteenden och handlar om hjärnans 

sätt att fokusera på en sak och att andra stimuli utifrån hålls borta under tiden som fokus 

hålls på annat håll (Egidins, 2015d). 

Visuospatial förmåga 

Visuospatial förmåga är en förmåga i hjärnan som gör att människor kan göra 

avståndsberäkningar, uppfatta olika mönster, former och konturer samt rörelse och 

sakers relation till varandra (Egidins, 2015e). 

ADHD 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning med svårigheter med impulskontrollen, uppmärksamheten och 

överaktiviteten. Dessa svårigheter kan visa sig som till exempel att en person är glömsk, 

slarvig, har koncentrationssvårigheter, svårigheter att lyssna och ta till sig information, 

svårigheter att sitta still eller extremt passiv, rastlöshet och sömnproblem 

(Riksförbundet Attention, u.å). 

Syfte och problemformulering 

Syftet med föreliggande kunskapsöversikt är att bidra till en ökad förståelse kring 

kostens betydelse för barns kognitiva utveckling samt deras förmåga till inlärning. 

Forskningsfrågan är: 

 Vilken påverkan har kosten för barns inlärning och kognitiva utveckling? 
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METOD 
Här redogörs för de olika stegen i genomförandet av kunskapsöversikten. 

Metodologiska utgångspunkter 

Detta är en kvalitativ kunskapsöversikt. I valet mellan hermeneutik och positivism 

valdes hermeneutiken. Inriktningen hermeneutiken handlar om att tolka och förstå olika 

texter och genom att analysera texten komma fram till vad författaren av texten vill 

förmedla utifrån sitt perspektiv. Inriktningen positivism handlar om att pröva de olika 

hypoteser som andra forskare har för att få reda på om de är sanna eller inte (Bryman, 

2011).   

En kvalitativ studie har enligt Bryman (2011) en tonvikt på ord av de insamlade data 

jämfört med den kvantitativa metoden som har tyngdpunkten på siffror. Kvalitativ 

metod är till sin art induktiv, tolkande och konstruktionistisk. En kunskapsöversikt är 

dels en forskningsöversikt och dels en empirisk studie över det valda ämnet och skall ge 

en ökad förståelse. Den är en sammanställning över tidigare forskning som omvandlas 

till en ny helhet och som då likställer den vetenskapliga kunskapen till en ny praktisk 

användbar kunskap (Bryman 2011; Friberg, 2012).  

Urval och avgränsningar 

Här redovisas tillvägagångssättet när det gäller urval, tillvägagångssätt, analys, etiska 

övervägande, validitet och reliabilitet. 

Urval 

Som Bryman (2011) och Östlundh (2012) förespråkar valdes att söka i olika databaser 

och litteratur som har anknytning till syftet. Datainsamlingen skedde med databaserna 

OneSearch och PubMed samt egen litteratur som fanns till förfogande.  

I OneSearch finns de flesta databaser representerade som tillhandahåller fulltexter och 

referenser från olika studier och tidsskrifter både vetenskapligt granskade och inte 

granskade. OneSearch tillhandahåller även universitetsbibliotekets litteratur. 

Databasen PubMed är en referensdatabas som tillhandahåller studier främst inom 

medicin, biomedicin, omvårdnad och odontologi. 

Övrig litteratur söktes via Kommunala bibliotek samt Universitetsbiblioteket samt 

direkt via olika internetlänkar till akademiska tidsskrifter och journaler. 

De inklussionskriterier som fanns med i databassökningarna var: Peer reviewed, 

engelska och innehålla kostens betydelse för inlärning hos barn och ungdomar. 

Exklusionskriterierna var studier skrivna efter 2004.  

Sökorden som användes var: learning, children, nutrition, cognition, diet, brain 

development, health behavior, phsycial activity och childhood. Sökorden användes i 

olika kombinationer för att få fram relevanta studier för denna kunskapsöversikt. Mellan 

de olika sökorden användes den booleska operatorn AND. I de flesta sökningarna 

användes ordet learning som ämnesord. 



 

9 

Övrig litteratur som valdes skulle innehålla inklusitionskriterierna: barn, hälsa, kost, 

fysisk och psykisk aktivitet och kognition. 

Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen gjordes först i några provsökningar för att få en förståelse för hur 

databaserna används och för att bestämma vilka sökord som skulle användas i den 

riktiga sökningen. Att göra en eller några provsökningar är enligt Bryman (2011) och 

Östlund (2012) ett bra sätt för att finna studier. Därefter gjordes de riktiga sökningarna.  

Första steget blev att söka i databasen OneSearch  som i början innehöll sökord och 

ämnesorden ”learning” och ”cognition”. Dessa två sökord gav för många träffar för att 

kunna läsa tiltlarna och valet blev  att lägga till orden ”brain development”.  Efter 

tillägget ”brain development” lästes alla titlarna och nya sökord som children och 

nutrition lades till i olika kombinationer. Avgränsningar som valdes var peer reviewed, 

år 2004-2014 och english.  

Efter avgränsningar och kombinations-sökningar lästes sammanlagt 2821 titlar. Av 

dessa valdes 209 stycken ut för att läsa abstrakt. Kvar efter läsning av absrakt blev det  

53 stycken studier för vidare djupare läsning i fulltext. För mer ingående information 

kring sökningarna se Bilaga 1. 

Nästa steg var att söka i databasen PubMed med sökorden learning, diet, children, 

cognition, phsycial activity, health behavior, childhood samt avgränsningarna Review, 

år 2004–2014 och English.  När avgränsningarna och sökorden kombinerats i olika 

sökningar hamnade antalet lästa titlar på 395. Utav dessa titlar valdes 36 för vidare 

läsning av abstrakt varav 14 studier lästes i fulltext. För mer ingående information kring 

sökningarna se Bilaga 1. 

När dessa två databassökningar var gjorda behövdes mer material och sökning gjordes 

mer djupgående direkt i olika journaler på internet. Sökningarna gjordes utifrån samma 

kriterier och sökord som i databassökningarna OneSearch och PubMed, men med 

tillägg av sökorden diet, memory, obesity och malnutrition. Journalerna som valdes var:  

International Journal of Obesity, Pediatrics’, Läkartidningen, Child: care, health and 

development, European Journal of Nutrition, Acta Paediatrica, Obesity Facts, Sports 

Medicine och Journal of Family Psychology. Utifrån manuella sökningar i journalerna 

lästes 85 titlar och av dessa valdes 62 studier ut för läsning av abstrakt. Efter att dessa 

valda abstrakt lästs exkluderades 26 stycken och de återstående 36 studier lästes i 

fulltext. Figur 1 visar det systematiska tillvägagångssättet 
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 Figur 1. Sammanställning av författarnas systematiska sökningar efter studier. 
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Analys 

Efter den systematiska sökningen av relevanta studier till denna kunskapsöversikt 

analyserades studierna.  Läsningen påbörjades och anteckningar gjordes i ett data-

insamlingsformulär, se bilaga II.   

Efter den första genomläsningen jämfördes och analyserades anteckningarna. Det 

gjordes ytterligare ett par genomläsningar var för sig och utifrån de aktuella data-

anteckningarna gjordes två sammanställningar över studierna. Studierna grupperades 

efter publiceringsår och sammanfattades i tabellform, se tabell 1. När detta var gjort 

gjordes en analys till av studierna och därefter blev det fem teman som denna 

kunskapsöversikt behandlar, se tabell 2 för en översikt av temana. 

Etiska övervägande 

I och med att detta är en kunskapsöversikt är hanteringen av de etiska principerna inte 

aktuella. I en kunskapsöversikt handlar det mer om överväganden i sambandet till 

urvalet och presentationen av resultatet.  Studierna och den litteratur som använts i 

resultatdelen är granskade då de är Peer reviewed och då följs de etiska riktlinjerna. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om hur en studie kan försvara det som är undersökt verkligen är 

undersökt och hänger samman i slutsatsen (Bryman, 2011).  Denna kunskapsöversikt 

har en god validitet då dess systematiska urvalsprocess med att finna relevanta studier 

varit omfattande från starten. Valet av inklusionskriterierna och exklusionskriterierna 

omarbetades efter noga val för att få relevanta sökningar som motsvarade syftet i denna 

kunskapsöversikt. För att få fram de slutliga söktermerna utforskades området med 

kombinationer av sökord och söktermer innan de slutgiltiga sökningarna gjordes.   

Reliabilitet handlar om resultatet i en studie är reproducerbar om den skulle göras en 

gång till (Bryman, 2011). I denna kunskapsöversikt visar det sig i tillvägagångssättet 

och i söktabeller hur kunskapsöversikten tagit form och betraktas som till stor del vara 

reproducerbar. Det som skulle kunna hindra en reproducering är att det vid sökningarna 

fallit bort relevanta studier på grund av det stora antalet sökträffar i början av 

sökningarna. För att minimera konsekvenserna av eventuella svårigheter i att 

reproducera denna kunskapsöversikt är redogörelsen för tillvägagångssättet preciserat 

på ett noggrant sätt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

RESULTAT 
Detta avsnitt innehåller en presentation av de studier som är med i denna 

kunskapsöversikt. Studier presenteras i kronologisk ordning efter publiceringsår. Valda 

studier är presentera i tabellform för att få en översikt av vilka studier som ingår i denna 

kunskapsöversikt. Därefter kommer resultatet av studierna och en beskrivning av den 

tematiska analysen. För att lättare få en översikt över alla studier och dess uppbyggnad 

se bilaga III.  

Presentation av inkluderande studier 

Här följer en presentation av de valda studierna i tabellform. Tabell 1 visar 

kunskapsöversiktens 13 studier som är publicerade mellan åren 2004-2015. Studierna 

kommer från kontinenterna Oceanien, Asien, Europa och Nordamerika och innefattar 

populationer från 26 till 12,069 individer där merparten av studierna innefattar minst 

500 individer eller mer. Studiernas längd varierar från nio veckor och upp till 14 år. 

Tabell 1 Sammanställning över studier 

Studie Författare Syfte Design 
Land 
Längd 

Deltagare 

Kohort 

Fish intake 
During Pregnancy 
and Early 
Cognitive 
Development of 
Offspring. (2004) 

 

Daniels m.fl 
and The 
ALSPAC 
Study Team-
University of 
Bristol 
Institute of 
Child Health 

Undersökte sambandet mellan mödrarnas 
fiskintag under graviditeten och kognitiv 
utveckling hos engelska barn. Och också 
kontrollera exponering för kvicksilver före 
födseln och intag av fisk efter födseln. 

Longitudinell 

Storbritannien 

 Längd: ca 2 år 

7 421 individer 

födda år 1991-
1992 

 

Consumption of 
Soft Drinks and 
Hyperactivity, 
Mental Distress 
and Conduct 
Problems Among 
Adolescents in 
Oslo, Norway. 
(2006) 

Lien m.fl.  Undersöker om höga halter av sockerhaltiga 
drycker har samband med psykisk ohälsa, 
hyperaktivitet och uppförandeproblem 
bland ungdomar. 

 

Tvärsnitt 

Norge 

Längd: 2 år 

5 363 individer 

Ålder: 15-16 år 
 
The Oslo 
Health Study 
2000-2001 

Attention 
behavior and 
hyperactivity at 
age 4 and 
duration of 
breast-feeding. 
(2007) 

Julvez m.fl.  Studera associationen av längden av amning 
med uppmärksamhetsbeteende och 
hyperaktivitet samt tillhörande beteende-
områden (neuropsykologiska och socio- 
beteende) i två populationsbaserade 
årskullar. 

Prospektiv  

Spanien 

Längd: 2 år 

500 individer 

Ålder: 0-4 år 

Fish intake of 
Swedish male 
adolescents is a 
predictor of 
cognitive 
performance. 
(2008) 

Åberg m.fl. 

 

Att undersöka om självrapporterad 
fiskkonsumtion är associerad med kognitiv 
prestation bland friska manliga ungdomar. 

 

Longitudinell  

Sverige 

Längd: 3 år 

3 972 individer 

Ålder: 15-18 år 
 
Frågeformulär 
och militär- 
registret 

Diet quality and 
Academic 
Performance. 
(2008) 

Florence 
m.fl.  

Undersöka sambandet mellan kostkvalitet 
och studieresultat i ett urval av 5200 elever 
i årskurs 5 i provinsen Novia Scotia i 
Kanada. 

Tvärsnitt 

Kanada 

Längd: 6mån  

4 579 individer 
 

Ålder: 10 år 
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The association 
between dietary 
patterns and 
mental health in 
early 
adolescence. 
(2009) 

Oddy m.fl  Undersöka tvärsnittssamband mellan 
psykisk hälsa, uttryckt i beteende och 
humör och kostmönster som identifierats i 
en populationsbaserad kohort av ungdomar. 

 

Prospektiv 

Tvärsnitt 

Australien 

Längd: 14 år 

1 598 individer 

Ålder: 14 år 

Raine Study 

A double blind, 
placebo-
controlled study 
investigating the 
effect of omega-3 
supplementation 
in children aged 
8-10 years from a 
mainstream 
school 
population. 
(2010) 

Kirby m.fl. Syftet med denna studie var att utvärdera 
effekterna av omega-3 - tillskott av 
prestationen genom kognitiva tester och 
beteende i en typisk utvecklingspopulation. 

 

Randomiserad 
Dubbel blind 
placebo 

Kontroll grupp 

Storbritannien 

Längd: 16 
veckor 

171 individer i 
aktiva gruppen 

177 individer i 
placebo- 

grupp 

Ålder: 8-9 år 

Fast-food 
consumption and 
educational test 
scores in the USA. 
(2011) 

Tobin, Kerri 
J. 

 

Denna studie undersöker sambandet mellan 
grundskoleelevers kunskapsresultat och 
deras konsumtion av snabbmat via tre 
huvudsakliga frågeställningar: Finns det en 
korrelation mellan snabbmatskonsumtion 
och resultat på prov i matematik och 
läsning? Om detta finns kvarstår 
förhållandet även efter kontroll för typiska 
låga provresultaten. 

Longitudinell 

USA 

Längd: 6 år 

12 029 
individer 

Ålder: 5-10 år 

Del 1 i Early 
Childhood 
Longitudinal 
study  

Association 
between dietary 
behaviors and 
attention-
deficit/hyperactiv
ity disorder and 
learning 
disabilities in 
school-aged 
children. (2012) 

Park m.fl. 

 

En omfattande undersökning av 
associationen mellan olika kostbeteenden 
och inlärningssvårigheter och ADHD hos 
Koreanska barn i syfte att generera 
hypoteser för framtida forskning. 

Tvärsnitt 

Korea 

Längd: Del av 
3-årigt projekt 

986 individer 

Ålder: 8-11 år 

Improved 
cognitive 
performance 
supplementation 
with a mixed-
grained diet in 
high school 
students: A 
randomized 
controlled trial. 
(2012) 

Chung m.fl. Vår hypotes var att långsiktigt intag av 
blandade kornprodukter antingen skulle 
förbättra den kognitiva funktionen eller 
förhindra kognitiv försämring under 
kognitivt krävande uppgifter det vill säga ett 
mentalt trötthetstest. 

Randomiserad
Kontroll 

Korea 

Längd: 9 
veckor 

26 pojkar 

Ålder: 15-17 år 

Low Blood Long 
Chain Omega-3 
Fatty Acids in UK. 
Children are 
associated with 
poor cognitive 
performance and 
behavior: A cross-
sectional analysis 
from the DOLAB 
study. (2013) 

Montgomery 
m.fl.  

 

1. För att åtgärda bristen på belägg för LC-
PUFA status hos brittiska barn; genom att 
undersöka fördelningen av blodets 
fettsyrakoncentrationer, i ett representativt 
urval av friska barn från vanliga skolor.  
2. För att utvidga nuvarande kunskap om 
relevansen av LC-PUFA för kognition och 
beteende; genom att undersöka 
associationer, från blodet, mellan Omega-3 
och omega-6 och barns läsning, arbetsminne 
och ADHD-symptom 

Tvärsnitt, 
Observations 
studie 

Storbritannien 

Längd: 23 
månader 

 

 

493 individer 

Ålder: 7-9 år 

DOLAB studien 

Prospective 
associations 

Nyaradi m.fl.  Undersökte hela dieten (i form av 
kostvanor) som konsumeras av ungdomar 

Longitudinell 602 individer 
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between dietary 
patterns and 
cognitive 
performance 
during 
adolescence. 
(2014) 

och prospektiva associationer med kognitiv 
prestation. De antog att kostmönster vid 14 
års ålder (vid vilken tidpunkt en majoritet 
av ungdomar har inlett pubertala 
förändringar) skulle utöva ett betydande 
inflytande på kognitiv prestation vid 18 års 
ålder. 

och Prospektiv 

Australien 

Längd: 14 år 

Ålder: 14-17 år 

Raine Study 

The effects of 
Nordic school 
meals on 
concentration 
and school 
performance in 8- 
to 11- year old 
children in the 
OPUS School Meal 
Study: a cluster-
randomized, 
controlled, cross-
over trial. (2015) 

Sørensen 
m.fl.  

Den aktuella studien undersökte effekterna 
av en 3-månaders skolmåltids intervention 
på koncentrationsprestanda samt 
sekundära utfall relaterade till 
uppmärksamhet, lärande och 
skolprestationer i tredje och fjärde klass hos 
barn från nio danska skolor. 

 

Kluster 
randomiserad 
Kontroll 

Cross-over 

Danmark 

Längd: 3 
månader 

693 individer 

Ålder: 8-11 år 

OPUS School-
meal Study 

Denna tabell visar studiernas syfte och design, i vilket land de är gjorda, längd på 

studien och hur många individer som ingår samt om materialet i studien kommer från 

någon speciell kohort. 

Tematisk analys 

Detta avsnitt innehåller en analys av resultatet från de valda studierna med 

utgångspunkt i uppsatsens teoretiska ramverk. Studierna har arbetat med olika 

kostförutsättningar där några har riktat in sig mer på fiskens betydelse och omega-3 och 

några på matens kvalité och vilken betydelse den har. I studierna tas de olika kost-

förutsättningarna upp som finns och vad kosttillskott och mat av bra eller sämre kvalité 

har för betydelse för inlärning och kognitiv förmåga och utveckling.  

De valda studier har en spridning över fyra kontinenter och där de alla har olika 

förutsättningar vad gäller matvanor, levnadsvanor, beteenden och akademiska 

prestationer. Det gör att det finns olika förutsättningar för individerna i dessa studier 

och det kan ibland vara svårt att jämföra dem. Vid test av till exempel akademiska 

resultat, prestationer, beteenden och koncentration använder de olika länderna ofta olika 

mätinstrument som gör att det blir svårt att direkt jämföra olika resultat med varandra. 

Författarna har därför valt att endast utgå från artikelförfattarnas egna svar utan att 

direkt jämföra testresultatet mellan studierna.  

Det finns fem teman på grundval av studiernas huvudsakliga innehåll och resultat. De 

valda studierna är grupperade i fem olika teman, amning, omega-3/fisk, frukt och grönt, 

hälsosam mat och ohälsosam mat, på grundval av studiernas huvudsakliga innehåll och 

resultat, se tabell 2 för en översikt av vilka studier som ingår våra teman. Alla studier 

behandlar vikten av kosten och dess betydelse och de hänger alla ihop som en dynamisk 

helhet där temana går in i varandra.  

Tabell 2 Översikt av tema och undertema 

Tema Källor 

Amning Julvez, Ribas-Fitó, Forns, Garcia-Esteban, Torrent, & Sunyer, 2007. 

Omega-3/fisk Daniels, Longnecker, Rowland, & Golding, 2004; Julvez, Ribas-Fitó, Forns, Garcia-



 

15 

Esteban, Torrent, & Sunyer, 2007; Kirby, Woodward, Jackson, Wang, & Crawford, 2010; 
Montgomery, Burton, Sewell, Spreckelsen, & Richardson, 2013; Åberg, Åberg, Brisman, 
Sundberg, Winkvist & Torén, 2008. 

Frukt och grönt Florence, Asbridge, & Veugelers, 2008; Oddy, Robinson, Ambrosini, O´Sullivan, de Klerk, 
Beilin m.fl. 2009; Park, Cho, Hong, Oh, Kim, Shin m.fl. 2012. 

Hälsosam mat Chung, Park, Kwon, Park, Kim, Doo m.fl. 2012; Park, Cho, Hong, Oh, Kim, Shin m.fl. 2012; 
Sørensen, Dyssegaard, Damsgaard, Petersen, Dalskov, Hjoth m.fl. 2015. 

Ohälsosam mat Florence, Asbridge, & Veugelers, 2008; Lien, Lien, Heyerdahl, Thoresen, & Bjertness, 
2006; Nyaradi, Foster, Hickling, Li, Ambrosini, Jacques m.fl  2014; Oddy, Robinson, 
Ambrosini, O´Sullivan, de Klerk, Beilin m.fl. 2009; Park, Cho, Hong, Oh, Kim, Shin m.fl. 
2012; Tobin, 2011. 

Amning 

Resultaten av långvarig amning är associerad med högre social kompetens och lägre 

ADHD symptom. De neuropsykologiska funktionerna som är kopplade till de exekutiva 

funktionerna (beteende och ADHD indikatorer vid skolåldern) visar ett tydligt samband 

med amningstidens längd. I denna Spanska studie ammandes barnen i genomsnitt 23 

veckor och desto längre de ammades desto lägre ADHD-symtom och därav 

korrelationen mellan amning och ADHD-symtom (Julvez m.fl. 2007).  

Omega-3/fisk 

Fisk är ett viktigt näringsämne att äta och av stor betydelse för vår hälsa och också 

viktig under graviditeten och under amningsperioden. Hos de kvinnor som åt fisk minst 

en gång per vecka under graviditeten hade spädbarnen högre poäng på ordförståelse och 

social interaktion vid både sex och tolv månaders ålder, i jämförelse med de mödrar 

som inte åt fisk alls. Om mödrarna åt fisk en till tre gånger per vecka hade barnen ett 

bättre språk och social utveckling (Daniels, Longnecker, Rowland, & Golding, 2004). 

Fiskintaget under graviditeten och under spädbarnets första år var oberoende 

associerade med en liten men genomgående högre utvecklingsgrad för både 

språkförståelse och social interaktion vid 15 månaders ålder och bättre utveckling vid 

18 månaders ålder. Relationen mellan fisk och utvecklingen av nervsystemet var 

starkast för de som åt fisk en till tre gånger per vecka. Det optimala fiskintaget under 

graviditeten har en något blygsam effekt på barnets kognitiva utveckling och mer 

specifikt på dess kommunikationsfärdigheter. Kvicksilverhalten hos barnen hade ingen 

påverkan av hjärnas utveckling (Daniels m.fl. 2004). 

Vid sex månaders ålder åt nästan hälften av barnen fisk en gång per vecka och vid ett 

års ålder åt nästan alla barnen fisk minst en gång per vecka. Detta gynnade 

ordförståelsen och att barnen interagerade bättre socialt med andra. Den kognitiva 

utvecklingen gynnas också (Daniels m.fl. 2004). I den Spanska studien kunde de inte 

upptäcka någon korrelation mellan amning och de kognitiva funktionerna vad gäller 

språk, minne och motorik (Julvez m.fl. 2007). 

Om det ges omega-3 som tillskott under 16 veckor visade resultaten signifikanta 

skillnader av halten EPA och DHA i blodet hos interventionsgruppen. Det var ingen 

skillnad av halten omega-3 i blodet i de båda grupperna vid interventionens start. En 

intressant upptäckt vara att placebogruppen (som fick olivolja) också fick en signifikant 

ökning av DHA-halten i blodet. Kanske kan detta förklaras med att de började äta mer 
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hälsosamt. Vid de kognitiva tester som gjordes på de båda grupperna var det inga 

skillnader mellan de som fått omega-3 tillskott och de som fick placebo. Det gjordes 

även tester för ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet och båda grupperna 

hade efter 16 veckor signifikant lägre resultat enligt lärarnas uppfattning och föräldrarna 

rapporterade att det var signifikant lägre på hyperaktivitet/impulsivitet (Kirby, 

Woodward, Jackson, Wang, & Crawford, 2010). Om barnen hade höga värden på 

omega-3 och speciellt DHA, var detta signifikant och positivt associerat till både 

läsförmåga och arbetsminne efter kontroll av kön och socioekonomisk status, detta 

gällde även för ADHD symptom. Många barn i denna studie hade lägre nivåer av 

omega-3 i blodet i jämförelse med de rekommendationer som finns.  Rekommenda-

tionerna för intag av fisk i Storbritannien är två portioner per vecka och nio av tio barn 

uppfyllde inte detta (Montgomery m.fl. 2013). Frekvent intag av fisk, jämfört med lågt 

fiskintag, vid 15 års ålder var associerad med betydligt högre kognitiv förmåga vad 

gäller kombinationen av intelligens, verbal- och visuospatial förmåga tre år senare. 

Intaget av fisk korrelerade också mellan höga värden på intelligens test och föräldrarnas 

universitets utbildning (Åberg m.fl. 2008).  

Sammanfattningsvis ger ett fiskintag på en till tre gånger per vecka ett bättre resultat på 

språk, minne motorik och social utveckling. Med ett högt fiskintag får eleverna även 

bättre akademiska resultat det vill säga läser, skriver och räknar bättre och blir inte för 

impulsiva och går på högvarv genom att vara hyperaktiva. 

Frukt och grönt 

En kost med bra kvalité som inkluderar frukt och grönsaker och som har en bra 

fettsammansättning är av stor vikt för det akademiska resultatet och det blir även lättare 

att utföra de akademiska prestationerna med en sådan kost. Att äta vegetabilier gav 

signifikanta och positiva korrelationer för skriv- och räkneuppgifter (Florence, 

Asbridge, & Veugelers, 2008; Park m.fl. 2012).  

Kostens kvalitet och vikten av att äta från olika kostgrupper är viktigt för studie-

resultatet. Frukt, grönsaker och fettintag visade sig vara kritiska för detta då ett ökat 

frukt och grönsaksintag och ett lägre kaloriintag av fett gjorde att individerna hade 

signifikant högre chans att lyckas på testerna (Florence m.fl. 2008). De barn som åt mer 

hälsosam mat med ett högt intag av gröna bladgrönsaker och färsk frukt visade sig ha 

signifikant bättre resultat på beteendeprov och de gjorde bättre ifrån sig på minnes- och 

exekutiva tester och de hade även bättre hälsa (Oddy m.fl. 2009; Nyaradi m.fl. 2014). 

Mängden grönsaker påverkade förmågan att skriva och räkna. Att äta tre regelbundna 

måltider är viktigt för läsförmågan och förmågan att lösa matematiska uppgifter (Park 

m.fl. 2012).  

Sammanfattningsvis ger ett högt intag av färska frukter och grönsaker bättre resultat på 

läsning, skrivning och att räkna men också på språkinlärning, motorik och social 

utveckling. Även här blir barnen lugnare med bättre resultat på hyperaktivitet och 

impulsivitet. 

Hälsosam mat 

Att äta en balanserad kost med tre måltider per dag och ha ett högt intag av 

mjölkprodukter och vegetabilier gav mindre problem med inlärning (läsning, 

matematik), uppmärksamhet och beteendeproblem (Park m.fl. 2012). 



 

17 

I den ena Koreanska studien fanns det en grupp som åt vanlig mat och en grupp som åt 

mat baserat på korn. Det visade sig att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

de båda grupperna på neuropsykologiska- eller på det verbala testet. Mentala 

trötthetstester i den grupp som åt vanlig mat uppvisade en signifikant minskning av 

korrekta svar och en ökning av felaktiga svar vid slut jämfört med baslinjen. Väsentliga 

skillnader mellan de två grupperna observerades i förändringarna av rätt svar. 

Självskattningsskalan för kognitiv funktion visade signifikanta förbättringar vid slut 

jämfört med baslinjen i båda grupperna. Den grupp som åt en kost baserad på korn hade 

inte bättre effekter på neuropsykologiska tester jämfört med de som åt vanlig kost. Vid 

svårare kognitiva tester visade interventionsgruppen att maten de åt skyddade dem 

något för mental stress (Chung m.fl. 2012). 

I ett försök att ge danska barn goda lunchvanor gjordes en intervention att under tre 

månader ge interventionsgruppen lunch och jämföra detta med en kontrollgrupp som åt 

medhavd mat. Efter tre månader skiftades grupperna om och då blev interventions-

gruppen kontrollgrupp istället. Till lunch fick de näringsriktigt mat baserat på den nya 

Nordiska dieten som innehåller mycket grönsaker och rotfrukter som växer i norden. 

Resultatet var att denna intervention inte hade någon större effekt på danska välnärda 

skolbarn men de fick bättre resultat på läsning men de gjorde fler fel på 

koncentrationstestet (Sørensen m.fl. 2015). 

Att äta en balanserad kost med tre måltider per dag och kanske några mellanmål, äta 

färsk frukt och grönsaker varje dag och även äta mjölkprodukter kan barn och 

ungdomar uppnå bättre akademiska resultat och vara mindre impulsiva och hyperaktiva. 

Ohälsosam mat 

Att kostens kvalité har stor betydelse för vår förmåga att prestera och att det finns en 

positiv korrelation mellan den västerländska typen av mat (med snabbmat, friterad 

potatis, rött kött och sötsaker) och barnens beteende med sämre psykisk hälsa. Det finns 

en association mellan beteendet av barnet, i relation till andra, och dålig kvalité på 

maten (Oddy m.fl. 2009; Nyaradi m.fl. 2014).  Ett högre intag av västerländsk kost var 

associerat med sämre kognitiv förmåga hos ungdomar när det gäller visuell-spatial 

förmåga samt minne. Högt intag av pommes frites, chips och rött kött försämrade den 

kognitiva förmågan medan ökat intag av frukt och bladiga gröna grönsaker gav ökad 

kognitiv förmåga. Västerländsk kost är en riskfaktor för sämre kognitiv prestation under 

tonåren (Nyaradi m.fl. 2014). Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan högre 

konsumtionen av snabbmat och sänkta provresultat i matematik och läsning. 

Konsumtion av snabbmat är relaterad till lägre akademiska resultat. Majoriteten av 

deltagarna hade ätit snabbmat en till tre gånger under senaste veckan och två procent 

hade ätit snabbmat fyra eller fler gånger per dag under senaste veckan (Tobin, 2011).  

Ett högt intag av söta desserter, stekt potatis och salt är associerat med problem vid 

inlärning, läsning, stava, tänka, skriva och matematik samt uppmärksamhet och 

beteendeproblem. Speciellt intag av söta desserter gav signifikanta positiva korrela-

tioner med ADHD. Att inte äta tre mål om dagen var också associerat med en möjlig 

diagnos för ADHD (Park m.fl. 2012).  

Det finns ett starkt samband mellan konsumtion av läsk och söta drycker samt mentala 

problem och hyperaktivitet hos barnen även om de inte dricker stora mängder. 

Hyperaktivitet är mer relaterad till konsumtion av socker, även vid små doser. De flesta 
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deltagarna konsumerade ett till sex glas sockerhaltiga drycker varje vecka (Lien, Lien, 

Heyerdahl, Thoresen, & Bjertness, 2006). De som åt mycket rött kött hade svårare för 

minnes- och uppmärksamhetstester (Nyaradi m.fl. 2014).  

Om kosten är av sämre kvalité sjunker studieresultatet och i denna engelska studie sjönk 

resultatet för läskunnighet för 19,1 procent av eleverna. De akademiska resultaten 

påverkades även av familjesammansättningen och inkomsten i området där barnen gick 

i skola (Florence m.fl. 2008).  I tabell 3 följer en kort sammanfattning av det totala 

resultatet.  

Att äta mycket friterad potatis, salt, äta snabbmat, dricka söta drycker och äta sötsaker i 

form av godis, bullar, kakor och/eller söta desserter kan ge inlärningsproblem som kan 

leda till att man läser, skriver och räknar sämre. Det kan också ge beteendeproblem och 

hyperaktivitet. 

Tabell 3 Sammanfattning av resultaten 

 Beteenden inkl 
ADHD, 
Hyperaktivitet, 
impulsivitet 

Språk, minne, 
motorik, social 
utveckling 

Akademiska 
resultat inkl läsa, 
räkna, skriva 

 

Amning Desto längre 
mammorna 
ammade desto färre 
ADHD symtom 

 

N/A 

 

N/A 

 

Omega-3/fisk Högt intag ger lägre 
hyperaktivitet och 
impulsivitet 

Fisk 1-3 ggr/vecka 
ger bättre resultat 

Högt intag ger bättre 
resultat 

 

Frukt och grönt Högt intag gav 
bättre resultat 

Högt intag gav 
bättre resultat 

Bättre resultat av 
högt intag 

 

Hälsosam mat 

 

Balanserad kost ger 
mindre 
beteendeproblem 

 

N/A 

Äta balanserat 3 
g/dag ger bättre 
resultat 

 

Ohälsosam mat 

 

Högt intag kan ge 
beteendeproblem 
och hyperaktivitet 

Högt intag av rött 
kött ger sämre 
resultat på minnes-
tester 

Snabbmat 1-3 g/v 
ger sämre resultat. 
Inlärningsproblem 
med högt intag av 
söta desserter och 
drycker, stekt 
potatis och mycket 
salt 

 

N/A = not applicable 

 

Kostens har stor betydelse för barns inlärning. Om de äter en hälsosam och balanserad 

mat med tre måltider per dag. Maten bör innehålla mycket frukt och grönsaker samt fisk 

en till tre gånger per vecka. De får då bättre resultat på läsning, skrivning och läsning 

samt blir bättre på social interaktion, motorik, språk och bättre minne. Bra mat ger 

också mindre hyperaktivitet och mindre impulsivitet. Ohälsosam mat med sämre 

nutrition gav sämre resultat på tester och visade högre grad av inlärningsproblem, 

hyperaktivitet och impulsivitet. De mammor som ammade sina barn under lång tid hade 

barn med färre symptom av ADHD 
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DISKUSSION 
Denna kunskapsöversikts syfte är att bidra till ökad förståelse kring vad kosten har för 

betydelse för barns kognitiva utveckling och deras förmåga till. De viktigaste resultaten 

av detta är att kosten kan ha mycket stor påverkan på barns inlärning och kognitiva 

utveckling både i positiv och negativ form beroende på om det är mer hälsosam- eller 

ohälsosam mat som barnen äter. 

I detta avsnitt förs diskussion om denna kunskapsöversikts tillämpning och val av 

metod och eventuella brister som kan ha påverkat resultatet. Avsnittet inrymmer även 

en diskussion om denna kunskapsöversikts resultat och slutsatser samt några ord om 

framtida forskning. 

Metoddiskussion 

Från början fanns fler forskningsfrågor med då detta arbete då skulle bli för stort, 

snävades det in till en hanterbar uppsats. Området som valdes är stort och det går att ha 

olika ingångspunkter för en kunskapsöversikt. Denna uppsats är lite bredare och det 

finns inte mycket forskning gjord ännu på relationen mellan sämre kostintag och 

akademiska prestationer. Andra forskningsfrågor hade kunnat ta ner uppsatsen lite 

djupare till exempel genom att endast titta på vikten av omega-3 under graviditet, 

amning och under barnets uppväxt eller att titta på kopplingen mellan fysisk aktivitet 

och akademiska resultat. Den fysiska aktiviteten i sig påverkar men kontroll har inte 

gjorts hur i denna uppsats. 

Databassökningarna gjordes systematiskt i olika databaser och övrig litteratur som fanns 

till förfogande genom universitetsbiblioteket och kommunala bibliotek. Sökningarna 

gjordes till att börja med av provsökningar för att finna de rätta sökorden och 

sökkriterier och hade kunnat vara flera innan de slutliga sökningarna. Eventuella 

begränsningar i databassökningarna är valet av sökkriterier och valen av sökord, som 

kunnat vara fler och minimerat risken att missa relevanta studier till denna 

kunskapsöversikt. Sökkriteriet english kan ha hämmat skandinaviska skrivna studier 

men å andra sidan är de flesta studier skrivna på engelska. En urvalsblankett kunde ha 

upprättats med tydliga inklussionskriterier såsom studiedesign, population och durration 

för att enklare ha kunnat göra urvalet av inkluderade studier. 

Valet av studierna förutom inklusionskriterierna i sökningarna har baserats på att de 

skulle ha stora populationsgrupper och att de skulle vara gjorda under en längre tid för 

att ha ett högt bevisvärde. Svagheten med denna kunskapsöversikt är att några valda 

studier har små populationsgrupper och några har kort undersökningstid. En styrka i 

denna kunskapsöversikt är att övervägande valda studier har hög population och att 

åldersspannet i populationen sträcker sig från 0-18 år. Kombinationen av experimentella 

studier och observationsstudier gör att bevisvärdet på valda studier är högt. Denna 

kunskapsöversikt har en bredd där studier med små populationsgrupper och korta 

studier som är under tre månader och studier med stora populationsgrupper och längre 

undersökningstid blandas för att få en bra spridning inför analysen.  

När det gäller behandling av analys av data från studierna har förhållningssättet varit 

kritiskt där egen personlig inställning har fått stått åt sidan för att undvika missar av 

viktig betydelse av studierna eller att innehållet i studierna generaliserats eller 

försummats. Analysen av studierna gjordes i många olika tematiseringar för att komma 
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fram till ett gemensamt för alla inkluderade studier. Valet av tematiseringen utifrån 

syfte och att de i studierna återkom föll det relevant för oss att tematisera på de valda 

temana som finns i denna studie. I alla de valda studierna behandlas vikten av kosten 

och dess betydelse för den kognitiva funktionen och de hänger ihop där temana går 

samman som en dynamisk helhet.  

Resultatdiskussion 

Studien har visat att kosten har en stor betydelse för barns inlärning och dess kognitiva 

utveckling. Genom att ge bra mat som mycket fisk, grönsaker och frukt stimuleras 

barnens hjärna som gör att de har lättare för språket, bättre minnesfunktioner, fungerar 

bättre socialt, har lättare att lära sig att läsa, skriva och räkna och att hyperaktivitet och 

impulsivitet sjunker. En annan effekt av god kosthållning är att vissa barn får mindre 

ADHD symtom. 

Att amning har stor betydelse för våra barn vet nog de flesta idag men att barn kan få 

mindre ADHD symtom om de ammas länge måhända inte är en spridd kunskap.  Hos 

barn med ADHD symtom och inlärningsproblem sågs att de har lägre omega-3 värden i 

blodet. Om mamman äter mycket fisk under graviditeten minskas risken för 

hyperaktivitet och impulsivitet hos barnet, detta kan bero på de långa fettsyrorna som 

finns i bröstmjölken. Detta ökar även sannolikheten för att barnet ska få bättre 

ordförståelse och kunna interagera bättre socialt. Kan det vara så att amning ger en 

bättre diet över lag och till detta får barnet också en bra anknytning vilket sannolikt ger 

en bättre utveckling hos det lilla barnet?  

Om barnet äter mycket fisk ökas sannolikheten för att barnet har lättare att lära sig läsa, 

skriva och räkna när det kommer upp i skolåldern. I studien av Kirby m.fl. (2010) fick 

de inte det resultat av omega-3 interventionen som de hoppats på. Möjligtvis var tiden, 

16 veckor, alldeles för kort för att ge något hållbart resultat. Det som gick att utläsa från 

studierna var att om kvinnan inte är gravid eller ammar är det viktigare att äta fisk 

oavsett varifrån den kommer än att inte äta fisk alls. Men resultatet i studien av Daniels 

m.fl. (2004) visade att om fisk äts en till tre gånger per vecka utvecklas nervsystemet 

som bäst. Att det är bra att äta fisk under hela uppväxten visades också i studien av 

Åberg m.fl.  (2008) då de som åt mycket fisk hade bättre resultat på intelligenstester och 

på verbala och visuospatiala tester. 

Det finns en koppling mellan kost och inlärning på både positivt och negativt sätt 

beroende på kostens sammansättning. Vad som framkommit i de studier som finns med 

i denna kunskapsöversikt är vikten av att äta mycket grönsaker och frukt och att det 

finns en association mellan detta och att klara skolan på ett bra sätt men också att 

språket och den sociala utvecklingen gynnas av hälsosam mat. Det finns även en 

association mellan frukt och grönsaker och beteendet. Detta kan bero på att färsk frukt 

och färska grönsaker innehåller mycket mineraler och vitaminer och dessa behövs för 

att hjärnan ska utvecklas på rätt sätt och att kroppens alla funktioner fungerar optimalt. 

Om barnet äter en hälsosam mat och följer till exempel livsmedelsverkets råd påverkas 

hjärnans utveckling och inlärning och beteendeproblemen minskar men ökar tyvärr vid 

mer ohälsosam mat.  

Om barnet äter mycket snabbmat med högt saltintag, rött kött, friterade 

potatisprodukter, söta drycker och söta desserter och mycket godis ger detta sämre 

resultat i läsning och matematik och den kognitiva förmågan försämras. Dessutom har 
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dessa barn även sämre psykisk hälsa (Oddy m.fl. 2009). Studien från Norge av Lien 

m.fl. (2006) visade ett starkt samband mellan psykiska problem och läskkonsumtion och 

att även små doser av socker kan ge hyperaktivitet. En riskfaktor för att kognitivt 

prestera sämre och för att få lägre akademiska resultat är att äta mycket av den så 

kallade västerländska maten och snabbmat. 

För att barn ska kunna utvecklas på ett bra sätt under fostertiden, spädbarnstiden och 

under småbarnsålder och till vuxen är det viktigt att mamman får i sig bra mat som 

innehåller omega-3. Främsta källan till omega-3 är att äta fisk och det är bra om även 

barnet kan introduceras till fisk och äta detta en till tre gånger per vecka. Att sedan 

under barnets uppväxttid få bra och hälsosam mat med minst tre måltider per dag som 

innehåller färsk frukt, mycket grönsaker och lite salt gynnar den sociala utvecklingen av 

barnet och bättre språkinlärning och motorik. Barnet gynnas även akademiskt då det får 

lättare att lära sig läsa, skriva och räkna. Mat som är mer ohälsosam kan ge motsatt 

verkan på barnet och det kan få det svårare i skolan. Eftersom hjärnan till stor del består 

av fett är det av stor vikt att vi får i oss tillräckligt med omega-3. Omega-3 är en så 

kallad essentiell fettsyra som kroppen själv inte kan producera utan den måste tillföras 

genom maten för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig den. Det är då viktigt att 

mamman under graviditeten och att barnet äter mycket mat som innehåller omega-3. 

För att, på en folkhälsonivå, få människor att äta bättre behöver hela samhället 

involveras från hälsovården med mödravårdscentralen, vårdcentral och barnavårds-

central till förskola och skola. Det är ett pedagogiskt problem att få hela samhället att 

dra åt samma håll och få medborgare att må bra och kunna prestera efter sin egen 

förmåga. Mycket information behövs och det är särskilt svårt att nå ut till 

socioekonomisk svaga områden. I dessa områden äts det mer av den ohälsosamma 

maten eftersom den är relativt billig och enkel att tillaga. 

Slutsatser 

Att maten spelar en stor roll för att människan ska må bra vet nog de flesta. Men att 

hälsosam mat har en sådan stor påverkan är det inte många som vet. Genom att amma 

sina barn längre och under graviditeten äta fisk en till tre gånger per vecka kan påverka 

barnets kommande akademiska prestationer och beteendeproblem är nog inte allmänt 

känt. Att äta fisk kan ge mindre symptom på hyperaktivitet, impulsivitet och mindre 

känningar av ADHD. Det ger möjlighet till bättre inlärning senare och kan även öka den 

sociala aktiviteten. 

Socioekonomiska förutsättningar och högre utbildning hos föräldrarna har stor 

betydelse för om barnen får hälsosam eller mindre hälsosam mat. Det är därför viktigt 

att barnen får åtminstone ett bra mål mat om dagen i skolan. Här i Sverige har det under 

en lång tid serverats lunch i skolan men kvalitén varierar från skola till skola. Många 

barn har ibland svårt att äta mycket grönsaker medan frukt brukar gå bra. Det är därför 

viktigt att barnen ges olika slags grönsaker från det att de är små och på det sättet lär sig 

att tycka om dem. Detta är en viktig utgångspunkt för bland annat förskolan att ge 

barnen en stor bredd av olika grönsaker och sedan för skolan att följa upp detta. 

Genom att äta mer hälsosam mat med mycket grönsaker och frukt och mindre rött kött, 

friterade och stekta produkter och söta drycker och godsaker ökas chansen att fungera 

mer optimalt vad gäller våra kognitiva förmågor och få ett bättre akademisk resultat. 
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Förslag till vidare forskning är att mycket mer forskning behövs inom detta område för 

att förstå hur både hälsosam och ohälsosam mat påverkar våra barn och deras 

akademiska prestationer över tid. Detta är viktigt för att förstå och också kunna 

informera hem, förskola och skola om vikten av bra och hälsosam mat. Vikten av att äta 

tre mål mat om dagen och mycket frukt och grönsaker är hälsosamt och att minimera 

söta drycker, chips, stekt och friterad mat, godis med mera. Ytterligare forskning kan 

vara att koppla goda matvanor med fysisk aktivitet eller se om fysisk aktivitet kan 

hjälpa lärande och den kognitiva utvecklingen om det äts mindre hälsosamt samt frågan 

om hur barn påverkas i äldre åldrar av att ha ammats länge kan också ställas. Finns det 

en korrelation mellan lång amningstid och bra resultat i tonåren, eller finns detta resultat 

bara i småbarnsåldern? 

Styrkan med denna kunskapsöversikt är att de flesta studierna sträcker sig över lång tid 

och har många individer i sitt undersökningsmaterial. Detta gör att resultatet av dessa 

studier sannolikt får ett resultat som överensstämmer mer med verkligheten. Om fler 

långa studier funnits med i denna kunskapsöversikt hade resultatet troligen stämt ännu 

bättre med verkligheten. De studier som hade korta uppföljningstider (mindre än fyra 

månader) gav inte mycket resultat alls. Det kan tyda på att det behövs studier som 

sträcker sig över lång tid för att kunna få och se en förändring. Att göra långa 

interventionsstudier kan vara kostsamt och därför är det svårt att ha en budget som 

tillåter det.  Det hade kunnat vara bra att försökt söka fler studier från samma kohort 

men från en annan infallsvinkel, om sådant funnits. De flesta studierna baserar sig på 

frågeformulär om matintag och ibland är det svårt att komma ihåg vad kosten har bestått 

av under den senaste veckan. När personer svarar på frågeformulär fås ibland inte helt 

tillförlitliga svar eftersom de som svarar gärna skriver upp mer av den hälsosamma 

maten än av den ohälsosamma maten.  

Kunskapsöversikten har både långa och korta studier i materialet och de långa 

interventionerna ger ett bra resultat medan de korta inte alltid får något svar på den 

fråga som ställts från början. När artiklarna valdes togs artiklar med där mat på 

macronäringsnivå ingår och mat på micronäringsnivå uteslöts. Macronäring är 

näringsbehovet av proteiner, kolhydrater och fett och micronäring är näringsbehovet av 

varje enskild vitamin och mineral, till exempel folat och järn.  
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Sammanfattning av studiernas uppbyggnad 

Daniels, Julie L., Longnecker, Matthew P., Rowland, Andrew S., Golding, Jean., 

and The ALSPAC Study Team-University of Bristol Institute of Child Health, 

(2004).  Fish intake During Pregnancy and Early Cognitive Development of Offspring. 

I denna artikel ingår barn och föräldrar vars mammor bodde i Bristol under tiden april 

1991 till december 1992. Dessa erbjöds att vara med i ALSPAC (Avon Longitudinal 

Study of Parents And Children) studien. Mammorna fick ett frågeformulär under 

graviditetsvecka 32 och fick svara på vad de åt och speciellt i vilken omfattning de åt vit 

fisk eller fet fisk. 

När barnet var fött fick de frågeformulär vid: 

 Sex månader – med frågor om hur mycket fisk barnet äter 

 15 månader – med frågor om hur mycket fisk barnet äter och hur länge barnet 

ammades 

 18 månader – med frågor om barnets utveckling 

Det togs också ett blodprov från navelsträngen när barnet var fött för att mäta 

kvicksilverhalten i blodet. 

Fiskintaget för mödrarna kategoriserades i fyra olika grupper: 

 Äter fisk 

 Sällan eller aldrig  

 En gång per två veckor 

 En till tre gånger per vecka 

 Fyra gånger eller mer per vecka 

. 

Lien, Lars., Lien, Nanna., Heyerdahl, Sonja., Thoresen, Magne., Bjertness, Espen., 

(2006). Consumption of Soft Drinks and Hyperactivity, Mental Distress and Conduct 

Problems Among Adolescents in Oslo, Norway. 

Denna artikel är en del av Oslo Health Study 2000-2001. Alla elever som gick i Oslos 

skolor i årskurs tio erbjöds vara med. Av de 8,316 studenterna som erbjöds var det 88,3 

procent som kom med i studien. Eleverna fick ett frågeformulär att besvara under två 

skoltimmar och om eleverna hade föräldrar som var födda utanför Norge togs de bort 

från denna studie då matintag från andra länder kan se annorlunda ut än i Norge. Kvar i 

studien blev då 5,547 elever vilket är 75,8 procent av de som erbjöds vara med. Då har 

alla elever minst en förälder som är född i Norge.  

Eleverna fick svara på frågor om hur de mår, om de får panik, är ängsliga, känner sig yr, 

trötta, ledsna med mera. De fick också svara på 25 frågor om deras mentala hälsa. 

Därefter fick de frågor om vilken sorts mat de äter och hur ofta. Det var om de åt 

frukost, lunch och middag. Om de äter frukt och bär, choklad, sötsaker och potatischips. 

De fick också frågor om alkohol- och rökvanor. Familjestruktur och hur de upplever 

stöd från familj, vänner, lärare med mera fanns också med på frågeformulär. 

Föräldrarnas utbildningsnivå togs från statistiska databaser. 

Julvez, Jordi., Ribas-Fitó, Núria., Forns, Maria., Garcia-Esteban, Raquel., Torrent 

Maties., Sunyer, Jordi., (2007). Attention behavior and hyperactivity at age 4 and 

duration of breast-feeding. 



 

 

Denna studie har använt två stycken kohorter. Den ena är från Menorca som är en ö i 

medelhavet och den andra från Ribera d’Ebre som ligger i Katalonien. Under åren 

1997-1998 föddes 468 barn i Menorca och 421 av dessa ingår i denna studie. Dessa 

barn följdes upp varje år tills de var fyra år gamla. I Ribera d’Ebre föddes 102 barn och 

79 av dessa återfinns i studien. Dessa barn följdes upp vid ett och fyra års ålder. År 

2001-2003 gjordes psykometriska bedömningar av barnen. 

Inför analysen gjordes ett mängd olika utvärderingar 

 Motorik och kognitiva förmågor 

 Kompetensen hos förskolebarnet 

 Test för ADHD inkl frågeformulär till mödrarna 

 Test av neuropsykologiska funktioner och beteende 

 Frågor om familjesituation, utbildning, socioekonomisk bakgrund med mera 

 Frågor till modern om amning. Dessa frågor ställdes i Ribera d’Ebre kohorten 

vid ett och fyra års ålder och i Menorca kohorten vid sex och fjorton månaders 

ålder samt vid två års ålder. 

Åberg, Maria Al., Åberg, Nils., Brisman, Jonas., Sundberg, Rosita., Winkvist, 

Anna., Torén, Kjell., (2008).  Fish intake of Swedish male adolescents is a predictor of 

cognitive performance. 

År 200 bjöds alla 15 åriga ungdomar och deras föräldrar i Västra Götaland in för att 

vara med i en longitudinell studie med frågeformulär. Det var 18,158 elever som bjöds 

in varav 9,260 pojkar. Dessa fick svara på frågeformulär tillsammans med sina 

föräldrar. I denna studie återfinns 3,972 pojkar som också finns med i 

militärtjänstgöringsregistret när de mönstrade vid 18 års ålder. 

Frågeformuläret innehöll bland annat frågor om: 

 Fiskkonsumtion (mer än ett gram per vecka, ett gram per vecka, mindre än ett 

gram per vecka). 

 Socioekonomisk situation 

 Föräldrars utbildning 

 Bostad (om de bodde inne i staden eller på landsbygden) 

 BMI 

Vid mönstringen gjordes intelligenstester tillsammans med andra tester. Det var tio 

olika tester som gjordes och utifrån dessa ficks sedan fram ett IQ värde. 

 Fyra logiska tester 

 Två verbala tester med synonymer 

 Ett verbalt test med motsatser 

 Två tester med visouspatial/geometrisk perception 

 Ett test med teknisk/mekanisk förmåga 

Florence, Michelle D., Asbridge, Mark., Veugelers, Paul J., (2008). Diet quality and 

Academic Performance. 

Denna ingår i år 2003 Childrens Lifestyle and School-performance Study (CLASS) som 

är en stor studie som innefattar hälsa, nutrition, fysisk aktivitet, hur väl skolarbetet 

utfördes och socioekonomiska faktorer för barn i årskurs fem i Nova Scotia. 

Barnen fick under skoltid besvara frågeformulär som handlade om vilken mat och hur 
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ofta de åt denna. Vikt och längd togs på barnen och utifrån detta frågeformulär gick det 

att se vilken sorts mat barnet åt, energi- och nutritionsintag och även se matens kvalité, 

det vill säga åt barnen en hälsosam kost med frukt, grönsaker, korn, fiber, protein, järn, 

kalcium och vitamin C. Det samlades även in sociodemografiska data om var de bodde 

(stad, på landsbygden), om föräldrarna var gifta, vilken utbildning och inkomst 

föräldrarna hade. 

Oddy, Wendy H., Robinson, Monique., Ambrosini, Gina L., O`Sullivan, Therese 

A., de Klerk, Nicholas H., Beilin, Lawrens J., Silburn, Sven R., Zubrick, Stephan 

R., Stanley, Fiona J., (2009). The association between dietary patterns and mental 

health in early adolescence. 

Denna studie ingår i Raine studien – The Western Australian pregnancy cohort - som är 

en longitudinell studie från en graviditetskohort. Gravida kvinnor rekryteras till studien 

mellan graviditetsveckorna 16-20 och som tillhörde ett sjukhus i Perth i västra 

Australien. Krav för att få delta i studien var att de bodde i västra Australien och att de 

pratade flytande engelska och att de förband sig till att svara på frågor under barnets 

uppväxttid.  Denna studie är en uppföljning efter 14 år. 

Uppföljningen gjordes enligt följande: 

 Frågeformulär om intag av kost. Denna gjordes av barnet tillsammans med 

föräldern 

 Mental checklista 

 Uträkning av totalt energiintag 

 Livsstilsfaktorer om hur mycket det är fysiskt aktiva utanför skolan 

 Mätning av vikt och längd för BMI 

 Sociodemografiska data och familjekaraktäristik 

Kirby, Amanda., Woodward, Amelia., Jackson, Sarah., Wang Yign., Crawford 

Michael A., (2010).  A double blind, placebo-controlled study investigating the effect of 

omega-3 supplementation in children aged 8-10 years from a mainstream school 

population. 

Detta är en randomiserad studie med interventionsgrupp och placebogrupp för kontroll 

av kosttillskott av omega-3. De barn som ingår i studien hade inte fått omega-3 tillskott 

sex månader innan studiens början. Barnen som ingår i studien har också ett IQ värde 

som är högre än 70. Interventionsgruppen fick omega-3 kapslar som innehöll 400 mg 

fiskolja. Placebogruppen finns kapslar med olivolja i. Båda grupperna fick ta två kapslar 

per dag. Ett provs togs sedan på barnen från insidan av kinden. Kindprovet 

kontrollerade fettsyranivån hos barnen vid start och slut av studien. 

Tester som gjordes: 

 Kognitiva  

 Skrivförmågan 

 Läsning och stavning 

 Arbetsminne 

 ADHD symtom – gjordes av både föräldrar och lärare 

 Inaktivitet och hyperaktivitet/impulsivitet – gjordes av lärarna 

 Hyperaktivitet/impulsivitet – gjordes av föräldrarna 



 

 

 

Tobin, Kerri J., (2011). Fast-food consumption and educational test scores in the USA. 

Data för denna studie kommer från ”The Fast Food consumption questionnaire” som är 

den första delen i ett större projekt. Databasen innehåller bland annat information om 

studenternas akademiska resultat, hur de fungerar socialt, hur de äter, deras fysiska 

hälsa, attityder gentemot skolan från hemmet, föräldrars inkomst och utbildning, om 

föräldrarna har ett arbete eller inte, lärarnas utbildningsnivå, om barnet är närvarande i 

skolan eller inte och information om området. I frågeformuläret om hur och vad de äter 

kunde det vara frågor som ”Hur ofta under sista veckan åt du mat från en snabbmats 

restaurang, typ McDonalds, Taco Bell eller Wendys?”. 

     Svaren indelades i 

 Ingen gång 

 En till tre gånger 

 Fyra till sex gånger 

 En gång per dag 

 Två gånger per dag 

 Tre gånger per dag 

 Fyra eller fler gånger per dag. 

Park, Subin., Cho, Soo-Churl., Hong, Yun-Chul., Oh, Se-Young., Kim, Jae-Won., 

Shin, Min-Sup., Kim,Boong-Nyun., Yoo,Hee-Jeong., Cho, In-Hee., Bhang, Soo-

Young., (2012). Association between dietary behaviors and attention-

deficit/hyperactivity disorder and learning disabilities in school-aged children. 

Denna studie är en del i ett treårigt projekt som heter ”The effects of pollution on 

neurobehavioral development and future policies to protect our children”. I denna studie 

ingår de Koreanska regionerna Seoul, Seongnam, Incheon, Ulsan och Yeoncheon. I 

studien ingår 13 skolor och det är två till tre skolor från varje region som deltar. En 

enkät skickades ut med frågor om intag av mat. Den är anpassad till koreaner och den är 

baserad på de riktlinjer som finns i landet. De bygger på bland annat på matpyramiden. 

Den innehåller olika matgrupper och de uppmuntrade till intag av mjölk, kött, grönsaker 

och frukt och begränsa intag av socker, salt och fett. Barnen testades med olika 

instrument som bland annat kontrollerade barnens inlärningssvårigheter för lyssna, 

tänka, prata, läsa, skriva, stava och göra matematiska beräkningar. De använde även 

instrument för att bedöma om barnen hade ADHD och kontrollerade även barnens 

vokabulär, aritmetik och förmåga att arrangera bilder. Föräldrarna fick även svara på 

frågor för att bedöma ADHD.  

Chung, Young-Chul., Park, Cul-Hyun., Kwon, Hye-Kyung., Park, Young-Min., 

Kim, Young Soo., Doo, Jae-Kyun., Shin, Dong-Hwa., Jung, Eun-Soo., Oh, Mi-Ra., 

Chae, Soo Wan., (2012). Improved cognitive performance supplementation with a 

mixed-grained diet in high school students: A randomized controlled trial. 

Denna studie var en nio veckors randomiserad kontroll studie med pojkar som bodde på 

en internatskola. Pojkarna undersöktes fysiskt och medicinskt, det gjordes 

laboratorietester samt en intervju med en psykiatriker innan studiens början. Pojkarna 

delades in i en interventionsgrupp och i en kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick äta 

diverse kornprodukter och de var bland annat ris i olika former, svarta bönor, 
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kidneybönor och valnötter. Kontrollgruppen åt ris. Maten innehöll lika många kalorier 

för båda grupperna. De fick mat tre gånger per dag under de nio veckorna som studien 

pågick. De bad båda grupperna att äta upp all mat och att inte äta något mellan målen. 

Deras kognitiva funktioner med hjälp av ett test och de fick också skatta sin egen 

kognitiva förmåga för bland annat koncentration, förståelse, minnesfunktioner och 

verbal förmåga. De fick även göra ett stresstest.  Laboratorietester gjordes och där 

räknades antal blodceller, elektrolyter, leverfunktion, urinanalys, även röntgen av lungor 

ett EKG gjordes. 

Montgomery, Paul., Burton, Jennifer R., Sewell, Richard P., Spreckelsen, Thees F., 

Richardson, Alexandra J., (2013). Low Blood Long Chain Omega-3 Fatty Acids in 

UK. Children are associated with poor cognitive performance and behaviour: A cross-

sectional analysis from the DOLAB study. 

Denna artikel ingår i DOLAB-studien som innefattar skolor i Oxfordshire området i 

Storbritannien. Här ville de kontrollera om omega-3 tillskott och speciellt DHA kan få 

bättre läsresultat, bättre arbetsminne och beteende. Barnen skulle inte ha några 

inlärningsproblem från början, de var inte exkluderade om de hade ADHD eller dyslexi. 

Tester som gjordes var bland annat: 

 Blodprov för att analysera blodfetterna 

 Läsförmåga 

 Arbetsminnets förmåga 

 Beteende – ADHD symtom. Gjordes av både lärare och föräldrar 

Demografiska data togs även fram. Om barnet hade gratis skollunch var detta en 

socioekonomisk faktor. 

Nyaradi, Anett., Foster, Jonathan K., Hickling, Siobhan., Li, Jianghong., 

Ambrosini, Gina L., Jacques, Angela., Oddy,Wendy H., (2014). Prospective 

associations between dietary patterns and cognitive performance during adolescence. 

Även denna studie ingår i Raine studien. Detta är också en uppföljning efter 14 år. 

Kosten delades in i hälsosam kost som då har ett högt intag av frukt, grönsaker, fibrer, 

baljväxter och fisk samt i ohälsosam kost som då innefattar högt intag av snabbmat, rött 

och processat kött, läsk och söta drycker och stekt mat.  Det totala energiintaget 

räknades in. 

Följande tester gjordes: 

 Psykomotorisk funktion 

 Visuell uppmärksamhet 

 Minnesfunktion 

 Visuell inlärning och minne 

 Minnes- och exekutiva funktioner 

Även här togs hänsyn till sociodemografiska data och familjens situation som inkluderar 

utbildning vid graviditetstillfället, familjens inkomst, om barnet bor med den biologiska 

fadern och hur familjen kommunicerar med varandra. 

Sørensen, Louise B., Dyssegaard, Camilla B., Damsgard, Camilla T., Petersen 

Rikke A., Dalskov Stine-Mathilde., Hjorth Mads F., Andersen Rikke., Tetens 

Inge., Ritz, Christian., Astrup, Arne., Lauritzen, Lotte., Michaelsen, Kim F., 



 

 

Egelund, Niels., (2015). The effects of Nordic school meals on concentration and 

school performance in 8- to 11- year old children in the OPUS School Meal Study: a 

cluster-randomised, controlled, cross-over trial. 

Denna studie från Danmark är en interventions och kontroll studie. I Danmark tar 

barnen normalt med sig egen lunch. Barnen grupperades in i två grupper där den ena åt 

medhavd lunch och den andra fick lunch på skolan. Efter tre månader bytte grupperna 

plats och interventionsgruppen tog med sig egen matsäck. Maten baseras på det som 

kallas den nya nordiska maten och den innehåller  

 Mer energi från plantbaserad föda och lite mat från kött 

 Mycket av havsfisk eller insjöfisk 

 Mer mat från det vilda landskapet 

Maten innehåller mycket bär, kålprodukter, rotgrönsaker, baljväxter, färska örter, 

potatis, fibrer, nötter, fisk, sjögräs och viltkött. All mat i den nya nordiska maten baseras 

på de Nordiska nutritionsrekommendationerna och på Danska livsmedelsverkets råd. 

Interventionsgruppen fick mellanmål på förmiddag och eftermiddag samt lunch.  En tre-

veckors meny utvecklades för alla fyra årstider som varje vecka hade en soppdag, en 

fiskdag, en köttdag och en vegetarisk dag. På fredagar serverades en buffé av veckans 

mat. Två gånger i veckan fick de en efterrätt som var fruktbaserad. Alla måltider 

tillhandhölls gratis. Mellanmålet på förmiddagen var ett rågbröd eller råa grönsaker 

eller skyr. På eftermiddagen fick de en bulle eller bröd, frukt eller råa grönsaker och 

nötter eller torkade bär. 

Bakgrundsdata: 

 Föräldrars utbildning 

 Pubertal utveckling 

 Kategoriserades som immigrant (om farföräldrarna och en förälder var född 

utanför Danmark) 

Vid start kontrollerades även barnens vikt och längd, för BMI-uträkning. Även kliniska 

tester gjordes och det togs bland annat blodprov och blodtryck. Vid studiens början och 

slut fick barnen svara på ett frågeformulär om vad de ätit de senaste sju dagarna vad 

gäller mat och dryck. Även barnens fysiska aktivitet mättes genom en accelerometer 

som de hade på sig dygnet runt i en vecka. 

Vid start och slut av studieperioden testades bland annat barnens: 

 Mental koncentration och visuella uppfattning 

 Inlärningsförmåga 

 Lästester 

 Matematiktester 

 


