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Vår söta vardag 

Smaken för socker har vi med oss från våra 

förfäder, som strövade runt och jagade och 

letade efter mat.  

Sötman gav vägledning för att välja rätt 

föda i krislägen. Medan surt, salt och beskt 

varnar oss från att äta för mycket, 

signalerar det söta löften om trevliga 

upplevelser. 

Socker har inte alltid varit en vardagsvara - 

utan något som varit en extra lyx i tillvaron. 

Men idag när vi handlar så finns det godis, 

läsk och sockrade produkter överallt.  

 Vi äter bara mer och mer socker och det 

finns i nästan alla matprodukter runt 

omkring oss. 

 
 

 

Hur mycket socker äter vi? 
 
Idag äter svenska folket cirka 13 kilo 

godis per år i snitt!  Vi hinner också 

med att dricka 94 liter läsk per 

person. 

  

Den höga sockerkonsumtionen 

gäller inte bara för Sverige. Nutidens 

barn och ungdomar i västvärlden får 

ofta i sig 20 gånger dagsbehovet 

redan till frukost (varm choklad, 

juice, flingor, yoghurt, sylt, 

marmelad...) och sedan fortsätter 

det i samma takt under dagen. 

 

Enligt jordbruksverkets statistik äter 

vi i Sverige ca 42 kg raffinerat socker 

per person och år, vilket motsvarar 

ca 37 sockerbitar per dag.  

Rekommenderat intag för barn 

mellan 11 och 14 år är för pojkar 18 

bitar och för flickor 15 bitar. 

Varför äter vi så mycket godsaker? 
 

Diskussionsfråga: 
Diskutera med eleverna varför de tror att dagens barn och ungdomar äter så mycket mer 

sötsaker och läsk än man gjorde på 70-talet… 
 

Några av svaren kan vara detta … 

- Matproducenter sockrar vår mat för att vi ska tycka om den ännu mer.. .  

- Matproducenterna drar ner på fett och marknadsför varan som en nyttig produkt 

samtidigt som man ökar sockerhalten. Men det säger man inget om, utan vi som 

handlar varorna får noga läsa näringsdeklarationen.. .  

- Portionerna och mängden som vi äter har ökat. Idag äter svenska barn dubbelt så 

mycket godis som man gjorde på 60-talet. Lösviktsgodiset och större godispåsar 

har gjort att vi plockar på oss större mängder, vilket leder till mer godis.. .  

- Man säljer större förpackningar och läsk har blivit vanligare. Lördagsgodis har 

blivit vardagsgodis. 
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Hur påverkas vi av socker? 

Diskussionsfråga: 

Diskutera med eleverna hur man känner sig när man är hungrig. Hur känns det att äta 

godis då? Känner de sig piggare på en gång? Känner de skillnad om de äter en frukt eller 

en smörgås? 

Förklara att socker bryts ner snabbt medan naturliga sockerämnen tar längre tid. 

Förklaring: Socker gör att vi känner oss piggare. Blodsockret och insulinet i kroppen ökar. 

Men så snart blodsockret sjunker blir Du trött och hungrig 

Raffinerat socker tillför kroppen ”tomma kalorier” och innehåller inga vitaminer eller 

mineraler. Om Du äter mycket socker ombildas överskottet av kolhydrater till fett på 

kroppen som orsakar en viktuppgång. 

Men naturligt socker som finns i till exempel i frukt bryts ner sakta och sockret tas upp 

långsamt utan att belasta blodsockerbalansen. 

Hur mycket socker bör vi äta? 
Diskussionsfråga: 

Hur ska man äta kakor och godis samt läsk? 

 

Är det några speciella livsmedel som man ska tänka på? (Här är det sockrade flingor och 

sockrad yoghurt som vi har i åtanke.) 

 

Recept på Smoothie för två personer 

2 dl frusen frukt eller bär som du gillar 

1 banan 

2 dl yoghurt som du tycker om 

En skvätt mjölk 

Blanda allt i en mixer. 

Mixa, häll upp i glas och njut.  


