
 
 

 
 

 
 
Barn och ungdomar – vanor, trender och kommunikation  
Nätverksträff för Hälsotrend den 4 februari 2019 

Program 

 

9.30  Samling och fika 

10.00 Introduktion av dagen  

Så äter ungdomar i Sverige – resultat från Riksmaten ungdom 2016-2017 

  Lotta Moraeus är dietist och har jobbat på Livsmedelsverket med Riksmaten 

ungdom sedan 2016. Innan dess arbetade Lotta som forskare på Göteborg universitet 

och skrev avhandling om socioekonomiska skillnader i barnfetma bland skolbarn  

 

 

 Varför har vi egentligen skolmåltider? 

Elsa Fries är verksamhetsledare för Skolmatsakademin och berättar om 

skolmåltidens roll och möjlighet som samhällsförändrare. Sverige är ett av tre länder i 

världen som tillhandahåller skattefinansierad, lagad och näringsriktig skollunch varje 

dag. Skollunchen ger näring och energi för att orka skoldagen. Men den kan även vara 

en isbrytare, dörröppnare, socioekonomisk utjämnare samt skapa nyfikenhet och 

kunskap om smaker, olika råvaror och hur de produceras samt grundlägga sunda 

vanor och en hälsosam livsstil som individen bär med sig hela livet. 

 

12.00 Lunch 

 



 
 

 
 

Ungdomars möten med mat i digitala miljöer 

Christopher Holmberg disputerade i år inom kostvetenskap vid institutionen för 

kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet. Christopher har studerat hur 

ungdomar presenterar mat, samt hur de söker efter och värderar information om mat 

och hälsa online. Christopher är även legitimerad sjuksköterska med fler års klinisk 

erfarenhet inom slutenvårdspsykiatrin. Nu senast syns Christopher i SVT- 

programmet Kroppshets med Mia Skäringer där han pratar om hur ungdomar med 

fetma upplever det att presentera sig visuellt på sociala medier. 

 

NPF i skolan och vardagen  
 
Måltidssituationer, främst tex i skolmiljö, är ofta det som beskrivs som svårast för 
många barn med Adhd eller Autism. Det finns faktorer som tillhör diagnoserna och som 
kan göra det extra svårt just kring mat, kost och matrutiner. Vad är det som försvårar, 
vad kan det innebära att ha en NPF-diagnos och hur kan vi underlätta 
måltidssituationerna för dessa barn?  
 
Andreas Svensson är specialpedagog och har mångårig erfarenhet att arbeta inom 

fältet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Han arbetar som NPF/Adhd- 

konsulent i Göteborg och i Ågrenskas korttidsverksamhet för barn och unga med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han kommer utifrån grunderna inom NPF 

ge tips och råd för att underlätta arbetet för barn med NPF specifikt riktat mot kost 

och måltid. 

14.15 Fika  

 
Oatly – en inspirerande framgångsresa om marknadsföring och 
konsumentkommunikation 

 

Kost för idrottande barn och unga –Vad är det som gäller? 

 
Erik Hellmén arbetar på folkhälsoenheten, Örebro läns idrottsförbund där han är 

sakkunnig inom nutrition. Erik har tidigare arbetat som forskningsassistent och 

universitetsadjunkt på Örebro universitet. Han är ofta ute och föreläser och jobbar 

med rådgivning samt praktisk matlagning i föreningar, företag, på universitet och 

olika idrottsutbildningar. 

16.00 Avslutning 

Tid och plats 

4 februari 2019 

RISE Jordbruk och livsmedel, Frans Perssons väg 6 i Göteborg 

Anmälan 

Du är välkommen med din anmälan senast den 21 januari.  Anmälan görs till tina.petersson@ri.se  alternativt via 

telefon till 010-516 66 63. Anmäl även specialkost. 

Mer information hittar du på under rubriken ”Nätverk” på vänster sida: 

http://www.sp.se/sv/units/risebiovet/fb/network/Sidor/default.aspx  
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