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Abstract 
Purpose: The purpose of the study was to investigate the educators' perceptions of school 

breakfast in order to create a basis for future evaluation. 

 

Method: A meaningful selection was made where information-rich people were 

contacted with the request for an interview. The study used an inductive perspective in 

order to describe the educators’ perceptions of school breakfast and its effects. Six semi-

structured interviews were conducted with educators at a school where school breakfast 

is served. Using a conventional content analysis, the manifest meaning was developed. 

 

Result: The study's results showed an overall positive attitude of school breakfast where 

the educators conveyed positive effects on the students.  

 

Conclusion: School breakfast is an input that can facilitate the work that is expected to 

be executed at the school by both students and educators. It contributes to a calmer 

environment in the classrooms where students more easily can focus on their schoolwork. 

But, in order to make the conditions as good as possible, collaboration should be 

prioritized in the process of implementation. School breakfast is a multi-facetted input 

that has the potential to contribute to positive effect in multiple ways depending on the 

need. For some students it becomes a way to interact and expand their social capital. At 

the same time, it can contribute so that other students more easily can focus in class, due 

to the environment being calmer. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka pedagogernas uppfattningar om skolfrukost för att 

skapa ett underlag inför en kommande utvärdering. Ett meningsfullt urval gjordes där 

informationsrika personer kontaktades med förfrågan om en intervju. Studien använde 

sig av ett induktivt arbetssätt för att kunna beskriva pedagogernas uppfattningar av 

skolfrukostar och dess effekter. Sex stycken semistrukturerade intervjuer utfördes med 

pedagoger på en skola där det serveras skolfrukost. Med hjälp av en konventionell 

innehållsanalys arbetades den manifesta meningen fram. Studiens resultat visade på en, i 

överlag, positiv bild av skolfrukost där pedagogerna förmedlade positiva upplevda 

effekter på eleverna. Skolfrukost är en insats som kan underlätta både det arbete som 

elever och pedagoger förväntas utföra på skolan. Det bidrar till en lugnare miljö i 

klassrummen där elever lättare kan koncentrera sig på skolarbetet. Men, för att 

förutsättningarna ska bli så goda som möjligt bör samverkan prioriteras i 

implementeringsprocessen.  Skolfrukost är en mångfacetterad insats som har potential att 

bidra till positiv inverkan på fler olika sätt beroende på behov. För vissa elever blir det ett 

sätt att umgås och utöka sitt sociala kapital. Samtidigt kan det bidra till att andra elever 

enklare kan koncentrera sig på lektionerna, då det råder en lugnare stämning i 

klassrummet.    

 

Nyckelord: Skolfrukost, pedagoger, elever, hållbar utveckling, folkhälsa 

 

  



 

 

Förord 
Jag vill rikta ett särskilt tack till de pedagoger som deltagit i studien och bidragit med 

betydelsefull information. Utan deras medverkan hade detta examensarbete inte varit 

möjligt. Jag vill även rikta ett tack till min handledare som har varit ett stort stöd under 

arbetets gång. Slutligen vill jag tacka mina klasskamrater som förgyllt min studieperiod.  
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1. Introduktion 
1.1 Uppdragsbeskrivning 
På en grundskola i Gävleborgs län bedrivs för närvarande ett projekt som går ut på att 

servera frukost till alla skolelever i årskurs 4–9. Frukosten som serveras består av gröt, 

fil, flingor, smörgåsar med pålägg, frukt och grönsaker samt dryck. I projektet samarbetar 

skolan med lokala ekologiska producenter och målet är att så stor del av frukostarna som 

möjligt ska bestå av ekologiska produkter. Bakgrunden till projektet startade när skolan 

hade en hälsovecka där man bland annat erbjöd eleverna frukost på skolan. Utöver ett 

högt deltagande tillkom rapportering från skolans pedagoger som uppgav att de upplevt 

positiva förändringar såsom lugn och ro i klassrummet. Därigenom väcktes intresset till 

ett fortsatt arbete med skolfrukost på skolan och på förslag från kostchefen togs det beslut 

om att implementera skolfrukost på den aktuella skolan från och med höstterminen år 

2018. Förhoppningar finns om att denna insats ska kunna ha flera effekter, såsom att 

avdramatisera skolmatsalen så att fler förhoppningsvis deltar i skolans lunch samt erbjuda 

frukostmöjligheter till de elever som inte hinner äta sin frukost hemma. Genom 

skolfrukostprojektet hoppas man kunna bidra till att kommunen i större grad uppfyller sin 

kostpolicy, samtidigt som det bidrar till att eleverna får större möjligheter orka med 

skoldagen, tillgodose sig undervisningen och ha det mer trivsamt på skolan. 

Detta examensarbete gör på uppdrag av kostchefen i den aktuella kommunen. 

Förhoppningen är att studien kommer att kunna fungera som en förstudie inför 

utvärdering av skolfrukostprojektet genom att generera underlag för kvalitetsindikatorer 

som bör mätas. Detta kommer att genomföras genom att studera pedagogernas 

uppfattningar och erfarenheter av skolfrukost med semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ forskning kan många gånger ligga till grund för kvantitativa undersökningar 

som utvärderingar. Därmed är tanken att resultatet som genereras av den studie som utförs 

i detta examensarbete, sedan kan användas av den aktuella kommunen för att utveckla 

kvalitetsindikatorer till en utvärdering av skolfrukost projektet. Lindgren (2014) 

uppmanar till framtagande av kvalitetsindikatorer inför utvärderingar (Lindgren, 2014). 

Risken är annars att fel saker mäts och resultatet av utvärderingen bli då missledande 

något som kan ligga till grund för dåliga beslut. En utvärdering är i grund och botten en 

kvalitativ undersökning som använder sig av kvantitativa representationer av kvalitet. 

Framtagandet av kvalitetsindikatorer kan göras med hjälp av intervjuer som utförs med 

informanter som har en särskild vetskap inom området som ska undersökas (ibid.). Vidare 

är förhoppningarna att detta examensarbete ska kunna bidra med information om vad 
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skolfrukost har inneburit på den aktuella skolan. Med hjälp av studiens resultat kan 

kommun sedan ta fram kvalitetsindikatorer som bör mätas i den kommande 

utvärderingen.   

  

1.2 Folkhälsopolitik och hållbar utveckling 
Det finns flertal olika sätt att arbeta för att gynna folkhälsan i landet. Att arbeta för att alla 

elever på en skola har möjlighet att äta frukost på morgonen kan utgöra en insats som kan 

innebära goda resultat på folkhälsan. Baserat på information som presenterats in en 

enkätstudie utförd på Irland är frukost en del av goda måltidsrutiner och en hälsosam 

livsstil (Uzhova, Mullally, Peñalvo & Gibney 2018). Regelbundet frukostätande är enligt 

studien något som bidrar till att människor enklare kan nå det rekommenderade dagliga 

näringsintaget. Samtidigt som det är associerat med en hälsosammare kroppsvikt (ibid.). 

Cheng, Tak-Sun Yu & Griffiths, (2008) menar att avstå frukost är förknippat med 

viktuppgång. Samtidigt som det på lång sikt är förknippade med ett flertal negativa 

levnadsvanor som småätande, högre intag av socker och alkohol samt lägre intag av 

näringsämnen som är viktiga för fysiologiska funktioner i kroppen (ibid). Med hjälp av 

skolfrukost kan dessa negativa effekter potentiellt förebyggas, något som på sikt skulle 

kunna leder till en hållbarare nutid. I dag är hållbarhet ett aktuellt ämne och som Sachs 

(2015) uttrycker det så är det den största utmaningen i vår tid. Den moderna människans 

levnadssätt har lagt grunden för en oerhörd påfrestning på planeten med 

klimatförändringarna som hotar försörjningsmöjligheterna för människor ytterligare 

samtidigt som fattigdom förblir ett problem världen över (Sachs, 2015). Konflikter bryter 

ut och ojämlikheter mellan människor fortsätter att öka. Den aktuella globala krisen 

kommer inte att lösa sig själv och något måste göras för att skapa en hållbarare värld. 

Hållbar utveckling bygger på tre pelare av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet 

(ibid.). Ekonomisk hållbarhet definieras som ekonomisk utveckling som inte sker på 

bekostnad av ekologisk- och social hållbarhet (KTH, 2018a). Även om det finns andra 

tolkningar på vad begreppet innefattar, har den definition som KTH (2018a) 

tillhandahållit valts som utgångspunkt för examensarbetets framförande. Social 

hållbarhet har individen i fokus och inom detta område av hållbarhet värdesätts rättvisa, 

makt, välbefinnande individers behov och rättigheter (KTH, 2018c). Människor har både 

fysiska och psykiska behov och att tillfredsställa dessa är vad social hållbarhet går ut på, 

så att alla människor ska kunna uppnå sin fulla potential. Slutligen, innebär ekologisk 

hållbarhet att planetens ekosystem är i fokus. Perspektivet innefattar bland annat vatten-, 
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land- och luftkvalitet, användning av land klimatsystemens kvalitet, ekosystemtjänster, 

biodiversitet och jorderosion (KTH, 2018b). 

 

År 2015 antog världens ledare en plan för att stimulera till- och styra arbetet med hållbar 

utveckling, med de tre hållbarhetsperspektiven som bas. Planen har fått namnet Agenda 

2030 och består av 17 mål för att upprätta en global solidaritet som verkar för fredliga, 

inkluderande och rättvisa samhällen som skall göra det möjligt för människor att leva upp 

till sin fulla potential i en hälsosam miljö som värdesätter jämlikhet. Anledningen till att 

planen har fått det namn den har är till följd av målsättningen att infria dessa fram till år 

2030 (Regeringskansliet, 2019). Målen har olika karaktär och ett utvalt mål som anses ha 

stor relevans för detta examensarbete är mål 3, där fokus ligger på främjandet av 

hälsosamma liv och välbefinnande för alla individer (Regeringskansliet, 2019). En del av 

ett hälsosamt liv är matvanor, en hälsosam levnadsvana som förebygger icke smittsamma 

sjukdomar som diabetes, hjärta och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa övervikt och fetma 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). En studie som undersökt detta samband publicerades 

2018 och visa på ett icke smittsamma sjukdomar och kost var relaterade till varandra 

(Ericson et al., 2018). Människor som gör medvetna matval och äter en fiberrik kost med 

frukt och grönsaker löper en mindre risk att drabbas av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar 

och övervikt (ibid.). Att äta oregelbundet och konsumera stora mängder av ohälsosam 

energirik mat som hamburgare, pommes frites, godis, chips och läsk har visat sig vara 

förknippat med en högre risk för att utveckla psykisk ohälsa (Zahra, Ford & Jodrell, 

2013). Individernas levnadsvanor har på så sett en inverkan på hälsa, livslängd och 

livskvalitet – därmed är det att betrakta som en folkhälsofråga. 
 

I Sverige är målsättningen att minska ojämlikheter i befolkningens hälsa och för att styra 

det arbetet har åtta folkhälsopolitiska mål tagits fram (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Inom planen har, likt Agenda 2030, målen olika karaktär och det mål som anses ha stor 

relevans för detta examensarbete är målområde 6: Levnadsvanor. Levnadsvanor spelar en 

avgörande roll för god hälsa och individers val har en stor inverkan på förutsättningarna 

för god hälsa (Regeringen, 2017). Detta resonemang går att återfinna i modellen och 

teorin för hälsans bestämningsfaktorer. Modellen behandlar friskfaktorer, skyddsfaktorer 

och riskfaktorer på olika nivåer där matvanor kan passa in under individuella 

livsstilsfaktorer (Pellmer Wramner, 2017).  En av de delar som målet lägger särskild vikt 

vid är fysisk aktivitet och matvanor (Regeringen, 2017). Ett lågt intag av frukt, fullkorn 

och grönsaker betraktas av WHO som en av de tio mest framstående riskfaktorerna för 
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människor utvecklar ohälsa. Skillnader i matvanor ger påtagliga skillnader i livslängd och 

risken för att drabbas av kroniska sjukdomar och fetma. Sedermera är matvanor 

identifierat som den femte främsta orsaken till förlorade levnadsår (ibid.). Detta innebär 

att matvanor utgör ett allvarligt problemområde i befolkningens hälsa och det finns ett 

behov av folkhälsoarbete inom detta område. 
 

Befolkningens hälsa är därmed av särskilt intresse för styrande institutioner i samhället. 

WHO (2019) skriver att god hälsa, utöver det mer uppenbara sambandet att hälsa är 

förknippat med välbefinnande, finns det också en viss ekonomisk vinning att uppnå. 

Vinningen går att se ur perspektivet att människor som har en god hälsa lever längre, är 

mer produktiva och sparar mer pengar (ibid.). Alltså finns det en samhällsnytta i att främja 

befolkningens hälsa och ökat välbefinnande. 

1.3 Folkhälsoarbete 
Folkhälsoarbete syftar till ett aktivt främjande av befolkningens hälsa, genom insatser, 

information, skyddsnät och samhälleliga strukturer som stimulerar till en positiv 

hälsoutveckling. Folkhälsoarbetet i Sverige styrs, som tidigare nämnt, av de åtta 

folkhälsopolitiska målen som fokuserar på att motverka påverkbara hälsofaktorer i 

befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2018). Exempel på faktorer är sömn, motion och 

kost. Genom att skapa samfälliga förutsättningar för hela befolkningen avses dessa 

hälsofaktorer motverkas (ibid.). Pellmer Wramner (2017) förklarar att folkhälsoarbete är 

en process som syftar till att förebygga sjukdom och främja hälsa, med det övergripande 

målet att minska hälsoklyftor i samhället (Pellmer Wramner, 2017). Arbetet är målinriktat 

och riktar sig till att verka på populations- och gruppnivå (ibid.). Folkhälsoarbete som 

sker på populationsnivå kan till exempel vara skollunchen, som innebär att lunch serveras 

gratis i svenska skolor från grundskola till gymnasiet. Det innebär att alla barn och unga 

i Sverige får lunch på skolan, något som kan bidra till att de håller sina energinivåer upp 

och orkar med skolarbete. Inom folkhälsoarbete använder man sig ofta av så kallade 

arenor där människor lätt kan nås med insatser (Pellmer Wramner, 2017).  En arena är en 

plats där människor möts eller spenderar mycket tid som för exempel arbetsplatser eller 

skolor. Därmed kan folkhälsoarbete på gruppnivå ske via aktiviteter som syftar till att öka 

livskvaliteten och aktivera elever som går i skolan. Då alla svenska barn spenderar en stor 

del av sin tid i skolan, går det att nå barnen med insatser som tar avsats i skolans miljö 

och som har en positiv inverkan på deras hälsa. Insatserna kan handla om att öka deras 



 

5 
 

inflytande, informera om hälsorisker och främja hälsosamma levnadsvanor som goda 

måltidsrutiner (ibid.). 
 

1.4 Goda måltidsrutiner 
Vad människor äter och vilka rutiner de har i konsumtion av mat har en inverkan på deras 

hälsa. År 2018 publicerades en kvantitativ studie, utförd i Malmö, innefattade 20 487 män 

och kvinnor i åldrarna 45 till 74 år med målet att undersöka sambanden mellan matvanor 

och förekomsten av icke smittsamma sjukdomar (Ericson et al., 2018). Resultatet visade 

på att risken för diabetes typ två, hjärt- och kärlsjukdomar och viktuppgång var lägre hos 

individer som medvetet valde hälsosamma matvaror såsom frukt, grönsaker samt 

matvaror med mycket fibrer. Vidare har det visats i en studie från 2013 att oregelbundet 

ätande och hög konsumtion ohälsosam mat som hamburgare, pommes frites, chips, godis 

och läsk har ett samband med psykisk ohälsa (Zahra Ford Jodrell 2013). Studien 

baserades på online-enkäter som besvarades av 10 645 elever i åldrarna 12 till 16 år på 

30 skolor i Storbritannien. Elever som på oregelbundet och konsumerad ohälsosam mat 

dagligen löpt större för mental ohälsa (ibid.). 
 

Taha & Rashed (2017) menar att förekomsten av goda måltidsrutiner har en avgörande 

roll i barns utveckling och hälsa (Taha & Rashed 2017). Med hjälp av en kvantitativ 

enkätstudie som undersökte hur ofta barnen i åldrarna (15–19 år) på två privatskolor i 

Abu-Dhabi åt frukost, kunde man se att de elever som åt frukost fem eller fler dagar i 

veckan hade bättre genomsnittliga slutbetyg än de elever som åt frukost mer sällan än fem 

dagar i veckan. Studien tar även upp aspekter som kan ligga till grund för att elever hoppar 

över frukosten. Många elever uppgav att inte hade tid, en rädsla för att gå upp i vikt, att 

det inte fanns något att äta hemma, att maten som fanns att äta hemma inte var omtyckt 

samt att aptiten inte fanns när man vaknade (ibid.).  
 

Att äta mat är en grundläggande del i det mänskliga livet. Matvanor och förhållningssätt 

till mat kan ha stor inverkan på människors hälsa och ett rutinmässigt ätande förser 

kroppen med den energi som krävs för att den ska fungera optimalt. Frukostätande är en 

viktig del av goda måltidsrutiner då det utgör en av del i regelbundenheten av måltider. 

Frukost kan betraktas som extra viktig då behovet av energi kan vara stort på morgonen 

med tanke på att det kan ha dröjt länge sedan den senaste måltiden. Regelbunden 

konsumtion av frukost är en levnadsvana som verkar hälsofrämjande. Det underlättar för 

människor att uppnå de rekommenderade dagliga intaget av näringsämnen (Uzhova, 

Mullally, Peñalvo & Gibney 2018). Regelbunden frukostkonsumtion visade sig i 
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enkätstudien NANS (National Adult Nutrition Survey) som utfördes på Irland och 

publicerades år 2018 vara relaterat till bättre och kvalitativare måltidsrutiner. Det innebär 

att det är enklare för dessa personer att nå de rekommenderade dagliga intaget av 

näringsämnen. Det har också visats att regelbundet frukostätande är associerat med en 

mer hälsosam kroppsvikt och även att det är något som kan öka möjligheten att gå ned i 

vikt (ibid.). 
 

Att barn och ungdomar inte äter frukost har under de senaste åren blivit till en 

folkhälsofråga (Cheng, Tak-Sun Yu & Griffiths, 2008). Studier som bedrivits på ämnet 

har visat resultat som menar att detta beteende är kopplat till övervikt och fetma hos barn, 

samtidigt som det på längre sikt är förknippat med flertal ohälsosamma livsstilsfaktorer. 

Dessa faktorer inkluderar rökning, småätande, högre intag av socker och alkohol samt 

lägre intag av näringsämnen som är viktiga för fysiologiska funktioner i kroppen (ibid.).  
 

Mellan åren 1991–1995 genomfördes en finsk tvillingstudie vars syfte var att undersöka 

vilka sociodemografiska faktorer och beteenden som är förknippade med 

frukostskippande (Keski-Rahkonen, Kaprio, Rissanen, Virkkunen & Rose, 2003). 

Enkätstudien, som riktade sig till barn i 16-årsåldern (5448 st.), samt deras föräldrar (4660 

st.), kunde visa på samband mellan frukostskippande och ett flertal hälsoskadliga 

beteenden. De människor som mer sällan åt frukost hade en större sannolikhet att också 

motionera mer sällan, hade en högre BMI, sämre impulskontroll och riskbedömning samt 

en tidig pubertet. Studien visade även att en högre socioekonomisk status och utbildning 

var förknippat med ett mer regelbundet frukostätande (ibid.). 
 

1.5 Skolfrukost 
I dagsläget finns inga politiska beslut på regeringsnivå för skolfrukost, dock har det tagits 

beslut på kommunal nivå att införa skolfrukost. I en studie som Livsmedelsverket (2016) 

utförde framgick det att 16% av Sveriges grundskoleelever hade möjligheten att äta 

frukost på skolan minst en dag i veckan (Livsmedelsverket 2016). Det var vanligast med 

skolfrukost i kommuner med mellan 2001–5000 elever, där 24% av eleverna erbjöds 

frukost minst en gång i veckan. Skolfrukost var minst vanligt bland elever där de 

kommunala grundskolorna hade mer än 5000 elever, där 10% av eleverna erbjöds frukost 

minst en gång i veckan (ibid.).  
 

I en översiktsartikel som publicerades 2013 studerades den vetenskapliga litteraturen, för 

att samla information angående skolfrukostars effekter på beteende och prestationer 

(Adolphus, Lawton & Dye, 2013). Man kunde konstatera att skolfrukostar hade positiva 
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effekter på elevernas skolarbete. Närvaron i klassrummet ökade, barnen satt i större 

utsträckning kvar i sina stolar samt att de ägnade mer tid åt att lösa uppgifterna (ibid.). I 

en kvalitativ intervjustudie uppger elever som inte äter frukost att det får dem att känna 

sig utmattade och energilösa (Harvey-Golding, Donkin, Blackledge & Defeyter, 2015). 

Det fanns en oroskänsla för att det skulle dröja till lunch, eller kanske ända till middagen, 

innan de fick möjlighet att äta. En elev uppgav att det fick personen att känna sig väldigt 

trött (ibid.).  

  

En kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av intervjuer undersökte attityder, 

åsikter, beteenden och hinder relaterade till frukost samt åsikter angående gratis 

skolfrukost hos barn, föräldrar och skolpersonal Storbritannien år 2015 (Harvey-Golding, 

Donkin, Blackledge & Defeyter, 2015). I resultatet beskriver barn som uppgett att de 

hoppat över frukosten att det har fått dem att känna sig utmattade och energilösa. 

Därutöver innebar det en oroskänsla som kretsade kring att det skulle dröja ända till 

lunchtid innan de skulle få något i magen. En av eleverna förklarar att när denne inte äter 

sin frukost, innebär det att hen får vänta ända till middagen för att få någon mat i sig. Mer 

så, uppger eleven att ett så långt tidsspann mellan måltiderna får eleven att känna sig 

väldigt trött under dagarna (ibid.). 

 

I Storbritannien genomfördes en kvalitativ studie som använt sig av intervjuer för att 

undersöka synen på skolfrukost i klassrummet, hos beslutsfattare inom de lokala 

myndigheterna och skolan (Harvey-Golding, Donkin & Defeyter. 2016). Uppfattningarna 

var att skolfrukostarna gav positiva effekter på lärandet, då det fanns möjlighet för alla 

elever att få ett mål mat innan skoldagen började. Ansvariga på skolan upplevde att det 

förbättrade elevernas uppförande, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Dessutom 

upplevde de att skolfrukostarna gav en positiv inverkan på skolmiljön, då det bidrog till 

en lugn start på dagen. De positiva effekterna som de ansvariga på skolan upplevt med 

skolfrukostarna hade grundat en uppfattning om att skolfrukostarna kunde bidra till ökade 

akademiska prestationer. Studien beskriver även att det fanns en uppfattning om att 

skolfrukostarna kunde bidra till att eleverna åt mer hälsosam och näringsrik mat, samt att 

deras konsumtion av läsk och sötsaker minskade. Representanter från de lokala 

myndigheterna hade uppmärksammat att det fanns en oro för att barnen skulle äta för 

mycket, när de presenterades för möjlighet att äta frukost även på skolan. Det var dock 

något som ansågs vara överdrivet, då man inte trodde att eleverna skulle äta om de redan 
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var mätta. Dessutom ansåg man att skolfrukosten kunde innebär att mellanmål för vissa 

elever som har lång pendlingsdistans till skolan (ibid.).  
 

Att skolfrukostar skulle kunna leda att barnen barn överrätter, och att skolfrukost därmed 

inte bör nyttjas som folkhälsoarbetet. Tas även upp i en kvalitativ intervjustudie från 2015 

där Harvey-Golding, Donkin, Blackledge & Defeyter (2015) presenterar resultat som 

menar att detta problem är något som gäller för en minoritet av eleverna som uppger att 

de regelbundet äter fler än en frukost. Samtidigt som andra elever menade att de 

begränsade sitt frukostintag på skolan om de redan hade ätit hemma. En bidragande faktor 

till att vissa elever åt en extra frukost var att det maten som erbjuds på skolan är sådan de 

inte finns hemma, något som resulterade till att de inte avstår en extra frukost (ibid.).  
 

När det kom till oron av att skolfrukost kan leda till att vissa individer äter mer än vad de 

borde, bör det göras ett övervägande i vilket fall riskerna med att vissa barn överäter är 

mer angelägna än att andra barn av olika anledninga går utan frukost. I en slumpmässig 

överkorsningsundersökning som utfördes år 2008 i Tyskland kunde de, med hjälp av 

kognitions- och minnesundersökningar samt självskattningar från elever, dra slutsarsen 

att skolfrukost har kortmässiga positiva effekter på kognition och självskattad alerthet 

(Widenhorn-Müller, Hille  Klenk, Weiland, U. 2008). Likaså är frukostätande förknippat 

med positiva kortsiktiga effekter på kognition särskilt vad det gäller arbetsminne (Cueto, 

S. 2001). Skolfrukost påverkar även närvaron på skolan på ett positivt sätt samtidigt som 

skolfrukost bidrar till bättre nutrition hos elever (ibid.).  Att det finns en oro för att barn 

som äter frukost i skolan kommer att överäta kan tänkas vara grundad i tanken att om man 

äter så går man upp i vikt. Men risken att gå upp i vikt är också förknippad med att avstå 

måltider. Att regelbundet avstå frukost är förknippat med ohälsosamma måltidsrutiner 

och ett högre intag av socker, som bidrar till viktuppgång och lägre hälsonivåer. På så sätt 

kan skolfrukost verka hälsofrämjande då det bidrar till att unga utvecklar hälsosamma 

måltidsrutiner. I dagsläget råder det ett behov av en sådan hälsofrämjande arbetsinsats då 

det har rapporterats om att en stor andel av Sveriges barn och unga avstår frukost, vilket 

förklaras vidare i nästkommande stycke. Därmed kan man argumentera för att nyttan med 

skolfrukost överväger risken med insatsen. 
 

1.6 Svenska skolbarn avstår frukost 
I en enkät och intervjustudie som utfördes av Livsmedelsverket (2016) kartlades 

måltidsrutiner, matvanor samt uppfattningar angående vikten av en hälsosam livsstil. 

Studien avgränsades till två grupper barn i 11–12 årsåldern vars familjer levde i ett 
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område med hög respektive låg socioekonomisk status. Studien kunde visa på att det var 

vanligare för barn som tillhörde gruppen med låg socioekonomisk status att gå utan 

frukost till skolan. 48 % av dessa barn uppgav att de inte åt frukost varje skoldag och 

enbart 7,2 % av barnen åt en frukost som ansågs var hälsosam (ibid). Samma år som 

Livsmedelverket (2016) publicerade sin studie, rapporterade även Statistiska centralbyrån 

(SCB) att 30% av barnen mellan 12 och 18 år i Sverige hoppar över frukosten åtminstone 

en dag i veckan (Statistiska centralbyrån, 2016). Anmärkningsvärt var att detta är något 

som förekommer i större utsträckning bland de äldre barnen där 41% av barnen mellan 

16 och 18 år hoppar över frukosten minst en dag i veckan. Detta jämfört med 21% som 

utgjorde andelen av barnen mellan 12 och 15 år (ibid.). Ett stort antal svenska barn går 

därmed till skolan utan att äta någon frukost, något som kan ligga till grund för 

problematik vad det gäller deras möjligheter till att aktivt delta i utbildningen, välmående 

samt framtida hälsa. 
 

1.7 Problemformulering 
Agenda 2030 visar på att det finns flertal områden att arbeta med för att möjliggöra för 

människor att leva till sin fulla potential i hälsosamma miljöer. Ett av de målen som lyfts 

upp är att främja hälsosamma liv och välbefinnande för alla individer. Från det globala 

perspektivet som Agenda 2030 innefattar, har Sverige valt att stifta åtta folkhälsopolitiska 

mål för att minska ojämlikheter i befolkningens hälsa. Under dessa mål finns ett område 

som specifikt inriktar sig på levnadsvanor hos befolkningen, där särskild vikt läggs på 

fysisk aktivitet och matvanor. Vidare går det att se på data från WHO att matvanor är den 

femte främsta orsaken till en för tidig död. Därför är det av stor vikt att arbeta för att 

motverka de negativa konsekvenserna som kan uppstå från dåliga matvanor. 
 

Med de åtta folkhälsopolitiska målen som basis arbetar ansvariga institutioner i Sverige 

med att främja befolkningens hälsa via olika insatser, bland annat. Arbetet kan utföras på 

en populations- eller gruppnivå, där det senare alternativet innebär ett arbete sker via 

arenor. Då skolan är en plats där alla svenska barn spenderar majoriteten av sin tid, är det 

en utmärkt plats för att arbeta hälsofrämjande. Då alla svenska skolor serverar lunch till 

eleverna, går det argumentera för att skolan redan arbetar hälsofrämjande. Dock, finns 

problematiken att många barn och unga inte äter frukost på morgonen. Frukost är, som 

tidigare beskrivet, en viktig del av goda måltidsrutiner och kan påverka energinivån för 

barnen att klara av de uppgifter som de har under skoldagen. Frukost kan även ses som 
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extra viktig när det har gått många timmar sedan den senaste måltiden. Mer så, har studier 

visat på att det kan förebygga ohälsosamma livsstilsfaktorer såsom rökning och fetma. 
 

Numera har vissa kommuner valt att införa skolfrukostar, som en hälsofrämjande insats 

för barn och unga. För att kunna se om detta arbete ger någon framgång för det 

folkhälsopolitiska arbetet, behövs studier för att undersöka de eventuella förändringar 

som har skett till följd av insatsen. På samma sätt som barnen spenderar en stor del av 

dagarna i skolan, är pedagogerna på plats med barnen under dagarna. Därmed är det 

viktigt att studera pedagogernas erfarenhet och uppfattningar av skolfrukost och det är 

också detta examensarbete avser att göra. Målet är att examensarbetet ska kunna utgöra 

en förstudie, vars resultat kan användas ett underlag för att ta fram kvalitetsindikatorer 

för en utvärdering av det aktuella skolfrukost projektet. Studien behövs även på grund av 

att det i dagsläget finns brist av andra studier som studerar ämnet i Sverige. 
 

1.8 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka pedagogernas uppfattningar om skolfrukost för att 

skapa ett underlag inför kommande utvärdering.   

1.9 Frågeställningar 
- Vilka erfarenheter har pedagogerna av skolfrukost? 

- Vilka effekter uppfattar pedagogerna att skolfrukosten bidragit till? 
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2. Metod 
2.1 Studiedesign 
Denna studie använde sig av ett induktivt perspektiv i syftet att beskriva pedagogers 

uppfattningar om skolfrukost, med målet att skapa ett underlag för en utvärdering av 

skolfrukost. Olsen & Sörensen (2011) beskriver att i ett induktivt arbetssätt lämpar sig 

för kvalitativa arbeten, då slutsatser dras genom iakttagelser av verkligheten. Som sedan 

kan omarbetas till att bilda nya teorier (ibid). Vidare hade studien en deskriptiv karaktär, 

vilket innebar möjligheter att beskriva egenskaper och uppfattningar som finns inom en 

grupp av människor - i detta fall pedagogerna på den aktuella skolan. Med detta ligger 

fokus på att beskriva fenomen grundligt och detaljerat och passar en studie där det redan 

finns en viss mängd information tillgänglig (Olsen & Sörensen 2011). I detta fall utgör 

den information det vetenskapliga ramvärk som presenterats i students introduktions del. 

Arbetssättet ansågs relevant för denna studie då fokus var att beskriva vilka effekter som 

pedagogerna upplevt till följd av implementeringen av skolfrukost. 
 

2.2 Urval 
Metodiken som valdes för urvalet var styrda av forskningsfrågorna. Patton (1990) menar 

på att ett lämpligt tillvägagångssätt inom kvalitativa studier för att undersöka fenomen på 

djupet är att använda sig av en relativt liten grupp av informanter. Eftersom denna studie 

syftade till att belysa och beskriva uppfattningar hamnade valet på att tillämpa ett 

meningsfullt urval i form av informationsrika informanter. Inom denna studie var målet 

att skapa en informationsrik urvalsgrupp där de som har störst möjlighet att besvara 

studiens syfte har uppsökts, i enlighet med vad Patton (1990) yrkar på. Informanterna, 

som blev pedagogerna, valdes därför ut med motivet att de är personer som kommer i 

kontakt med barnen i skolan och har troligtvis en bra bild över hur barnen påverkas av 

skolfrukost. Antydningsvis bedömdes de som den grupp som hade störst potential att 

bidra med information som kan bidra till att uppnå studiens syfte. 
 

Antalet deltagare i studien blev sex stycken pedagoger som arbetar på skolan där studien 

utfördes. Pedagogernas arbetslivserfarenheter var mellan 1,5–43 år och alla var utbildade 

lärare vilket är anledning till att de benämns som pedagoger i den här studien. 
 

2.3 Datainsamling 
Då studiens syfte var generera ett underlag inför en utvärdering av skolfrukost genom att 

undersöka pedagogernas uppfattningar om skolfrukost och dess effekter föll valet av 

datainsamling på semistrukturerade intervjuer. En fördel med semistrukturerade 



 

12 
 

intervjuer är att det gav utrymme för sondering (Hedin, 2011). Hedin (2011) beskriver 

sonderingsteknik som användbart då upplevelser och uppfattningar står i intervjufokus. 

Kvale (1996, genom Bryman, 2018) beskriver sonderingsfrågor som en uppföljning och 

fördjupning av det svar som respondenter gett på en ställd fråga. Sonderingen ansågs av 

relevans för att hjälpa respondenterna att utveckla och fördjupa sina svar för att besvara 

studiens frågeställningar och skedde därefter. Därigenom fick studien mer detaljerade 

svar som skapa en bra grund för analysering. 
 

Bryman (2018) beskriver att inom intervjuer bör intervjuaren ha förberett en 

intervjuguide. Detta kan liknas med en minneslista över de ämnen som ska behandlas 

samt som ett manus för att säkerställa struktur. Intervjuguide som användes vid denna 

studies intervjuer arbetades fram tillsammans med handledaren för att kunna säkerställa 

kvalitativa frågor. Det gjordes en pilotstudie för att testa frågorna och resultatet av den 

blev tillfredsställande och kunde därför användas till studiens resultat. 
 

2.4 Genomförande 
För att kunna nå de informanter som önskades skickades ett informationsbrev ut till 

pedagogerna på skolan med studiens syfte samt kontaktuppgifter till ansvarig student för 

studien för att meddela intresse (se informationsbrev under bilaga 1). Vid kontakt med 

pedagoger, som svarade jakande på informationsbrevet, bokades tid och datum in då 

intervjun skulle utföras samt lokaler där intervjuerna kunde utföras tillhandahölls av 

skolan. Under intervjuerna användes den intervjuguide som tagits fram som ramverk för 

konversationerna (se intervjuguide under bilaga 2).  Inspelningar av intervjutillfällena 

spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på en mobiltelefon. Vidare fick alla 

informanter samma frågor och för att hjälpa dem att utveckla sina svar så bra som möjligt 

ställdes sonderingsfrågor. Efter avslutad intervju transkriberades inspelningen för att 

kunna göra en noggrann genomgång av det som sades under intervjutillfället. I samband 

med transkriberingen tilldelades varje intervju ett informantnummer för att enkelt hålla 

isär svaren samt garantera att informanten avhandlas med anonymitet och i enlighet med 

GDPR (Datainspektionen, 2019). 
 

2.5 Dataanalys 
Föra att analysera de semistrukturerade intervjuerna, valdes en konventionell 

innehållsanalys som analysmetod. Hsieh & Shannon (2005) beskriver att metoden lämpar 

sig väl för semistrukturerade intervjuer då den är flexibel och möjliggör att kunskap och 

bättre förståelse uppnås över det studerade fenomenet. Därmed ansågs denna metod vara 
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den mest lämpade för analys av det transkriberade materialet. I enlighet med Hsieh och 

Shannon (2005) för analysens utförande, inleddes analysarbetet med ett antal upprepade 

genomläsningar av det transkriberade materialet. Detta gjordes för att skapa en förståelse 

för informationen som informanterna lämnat.  

 

Efter det gjordes en genomläsning för att generera meningsbärande enheter, med studiens 

frågeställningar som riktlinje, där texten lästes ord för ord samtidigt som de stycken som 

ansågs relevanta för studiens syfte markerades med understrykningspenna. Därmed 

kunde det säkerställas att studiens forskningsfrågor blev besvarade. Under denna 

inledande fas av analysen noterades alla de tankar som uppstod angående ämnet i ett 

anteckningsblock. De meningsbärande enheter som noterats samlades sedan i ett 

dokument, där de arbetades till kondenserade meningsbärande enheter enligt 

kodningsschema som demonstreras av Graneheim och Lundman (2003), se Tabell 1. De 

kondenserade enheterna består av den eller de delar av den meningsbärande enheten som 

är intressant för studiens syfte.  I nästa steg analyserades dessa enheter ytterligare till vad 

som kallas för koder. Koden beskriver kortfattat innebörden av den tillhörande enheten 

och koderna, i sin tur, analyserades i syfte för att hitta vilka koder som hörde ihop med 

vilka. Detta leder till att det uppstår grupperingar av meningsbärande enheter med 

tillhörande koder som innehar samma innebörd. När alla intervjuer analyserats och skapat 

grupperingar samlades samtliga analyser i ett dokument. Därmed kunde underkategorier 

framställas av det insamlade analysmaterialet. Där dessa delades upp utifrån tillhörighet 

och formar benämning på huvudkategorier. Efter detta kunde sammanställningen av 

studiens resultat inledas (ibid.). 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserade 
meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

IP1: Ja det är det 
med koncentrationen 
då, hos vissa elever. 
Och har man 
koncentration då har 
de ju också mera ork 
att jobba, men det är 
ju så… Men det är 
koncentrationen. 
  

Ja det är det 
med 
koncentrationen 
då, hos vissa 
elever. Och har 
man 
koncentration 
då har dom ju 
också mera ork 
att jobba, men 
det är ju så. 

Frukost 
förbättrar 
koncentrationen. 

Skolfrukost 
ger positiva 
kognitiva och 
fysiska 
effekter på 
elever. 
  

Positiva 
effekter av 
skolfrukost 
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IP5: Men det antar 
jag att det är, jo det 
är några i min klass 
som äter frukostar 
och det tror jag blir 
lite skillnad för mig. 
Det blir lugnare på 
lektionerna. Och att 
de kan ja, 
koncentrera sig 
bättre, lägga ned 
tankarna på 
skolarbetet i stället 
för på att de är 
hungriga. 

… det är några i 
min klass som 
äter frukostar 
… 
Det blir lugnare 
på lektionerna. 
Och att de kan 
ja, koncentrera 
sig bättre, lägga 
ned tankarna på 
skolarbetet i 
stället för på att 
de är hungriga. 

Elever som ätit 
frukost är lugna 
och fokuserar på 
skolarbetet. 

Arbetsmiljön 
påverkas av 
skolfrukost. 
 

Arbetsmiljön 
förbättras 

IP1: Men alla går ju 
inte dit och alla har 
faktiskt inte 
möjligheten att äta 
frukost, utan att 
stressa. Och det är ju 
lite, det är ju de som 
kommer med bussar 
och så där då. Som 
kommer lite sent. 
För frukosten 
serveras ju från halv 
åtta och tjugo över 
åtta börjar våra 
lektioner. 

Alla har faktiskt 
inte möjligheten 
att äta frukost, 
utan att stressa. 
Och det är ju 
lite, det är ju de 
som kommer 
med bussar och 
så där då. Som 
kommer lite 
sent. 

Alla hinner inte 
äta skolfrukost. 

Det finns 
hinder för att 
alla elever ska 
ha möjlighet 
att äta 
skolfrukost. 
  

Strukturella 
faktorer 
påverkar 
skolfrukost 
projektet 

Tabell 1: Beskrivning av analysprocessen 
  

2.6 Etiskt ställningstagande 
Det finns tre viktiga krav för att garantera ett korrekt etiskt arbetssätt vid en 

forskningsstudie; informations-, samtyckes- och konfidentialitetskravet (God 

forskningssed, 2017). Informationskravet innebär att respondenterna ska bli informerade 

om studiens syfte, villkor, frivillighet samt om det eventuellt finns en extern finansiär till 

studien. I den första kontakten med informanterna delgavs de ett informationsbrev med 

information om vem som utför studien och dess syfte samt att intervjuerna skulle komma 

att bandas. I detta brev fanns förklaringar om vad materialet som genererades av 

intervjuerna skulle användas till och att materialet endast skulle hanteras av behörig samt 

vilka dessa var. Av texten framgick även att de som ingick i studie skulle hållas anonyma 

och att deltagande var frivilligt samt att de när som helst under intervjun kunde avbryta 

sitt deltagande.  
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Samtyckeskravet innebär att respondenten ska ge sitt samtycke till att medverka i studien 

samt att respondenten har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens 

gång utan några negativa påföljder. Innan intervjun startades delgavs informanterna 

denna information samt informationsbrevets innehåll ytterligare en gång för att 

säkerställa att de hade förstått innebörden av informationsbrevet, de ombads därefter att 

lämna sin namnteckning för att styrka detta. Därmed uppfylldes både informations- och 

samtyckeskravet. 
 

Slutligen innebär konfidentialitetskravet att respondenterna har möjlighet att vara 

anonyma och ansvarig för studien åtar sig tystnadsplikt. Efter intervjuer genomfördes, 

skrevs svaren ner i separata, anonymiserade dokument där endast den ansvarige studenten 

hade vetskap om vilka personer som hade intervjuats. Den ansvarige studenten var den 

enda personen med denna information och delade inte dessa dokument med någon 

utomstående. Därmed kunde konfidentialitetskravet säkerställas. 
 

Utöver dessa krav togs även dataskyddsförordningen (GDPR) i beaktning genom studiens 

gång. Denna förordning togs i bruk 2018 och har som syfte att garantera att känslig 

information och personuppgifter ej ges ut till orätta händer. Eftersom intervjuerna 

anonymiserades och ingen känslig information eller personuppgifter som kan kopplas 

tillbaka till respondenterna redovisades, uppfylldes även denna etiska aspekt. 
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3. Resultat 
Resultatet från den studie som gjordes för detta examensarbete presenteras utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor. I detta avsnitt presenteras fyra kategorier och sju 

underkategorier som analyserats fram från det material som genererats av 

intervjuerna. Syftet med studien är att undersöka pedagogernas uppfattningar om 

skolfrukost för att skapa ett underlag inför kommande utvärdering.  

Frågeställningar: 

● Vilka erfarenheter har pedagoger av skolfrukost? 

● Vilka effekter uppfattar pedagogerna att skolfrukosten bidragit till? 

Nedan har kategorierna som analyserats fram grupperats med tillhörande underkategorier.   

● Positiva effekter av skolfrukost 

o Skolfrukost ger positiva kognitiva och fysiska effekter på elever 

o Skolfrukost bidrar till att de sociala banden mellan eleverna stärks  

o Skolfrukost ger ett bättre välmående hos eleverna  

● Negativa effekter av utebliven frukost 

o Utebliven frukost ger negativa kognitiva och fysiska effekter på eleverna   

● Strukturella faktorer påverkar skolfrukost projektet 

o Det finns hinder för att alla elever ska ha möjlighet att äta skolfrukost 

o Implementeringsprocessen på skolfrukost hade kunnat vara bättre  

● Arbetsmiljön förbättras 

o Arbetsmiljön påverkas av skolfrukost.  

Dessa huvud- och underkategorier kommer att förklaras var för sig i kommande 

avsnittsdelar.  

3.1 Positiva effekter av skolfrukost 
Det framkom under studien att pedagogerna upplevde att skolfrukost har positiva effekter 

på elevernas kognition, fysiska och mentala välmående samt att det stärkt sociala band på 

skolan.   

3.1.1 Skolfrukosten ger positiva kognitiva och fysiska effekter på eleverna 
Pedagogerna uppger att de upplevt positiva kognitiva och fysiska förändringar hos 

eleverna efter att skolfrukostar införts på skolan. Det visade sig genom att elever som ätit 

frukost koncentrerade sig mer på skolarbetet. Utöver det kom de bättre överens med 
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varandra och uppförde sig bättre. Med frukost orkade eleverna med att arbeta hela dagen 

och pedagogerna upplevde att frånvaron av hunger underlättade inlärningen.  
 

IP4: ”Det har inneburit för de som kanske inte vill eller orkar eller har möjlighet att 

käka frukosten hemma. Att ja men att det serveras här i skolan, så de orkar hela 

dagarna.” 
 

IP5: ”Ja det innebär att de kan koncentrera sig mer på skolarbetet och inte sitter och 

tänker på mat hela tiden… att de vet att de får en frukost som står lagad när de kommer 

till skolan och att de sedan orkar arbeta.” 

3.1.2 Skolfrukosten bidrar till att de sociala banden mellan eleverna stärks 
Enligt pedagogerna får elever som träffas och äter frukost tillsammans ett socialt 

sammanhang. Skolfrukosten utgör en lugn och skön stund där eleverna kan sitta och 

samtala innan skolan. Det främjar gemenskap på skolan och det finns även en uppfattning 

av att det leder till en bättre kontakt mellan pedagoger och elever.  
 

IP2: ”Jo men jag har, jag ska inte säga några namn. Men det var en kille som kommer 

och sätter sig bredvid mig på morgonen. Och hans föräldrar de sticker hemifrån före 

honom, så han är själv. Och då har han berättat för mig att han tycker att det är tråkigt 

att vara ensam, på morgonen. ”Men kan inte du…”, för han går i alla fall i årskurs sex 

går han, ”...du kan väl göra ordning en macka på kvällen och lägga i kylskåpet?” ”Nä 

men det är så tråkigt att sitta ensam och äta själv.” Och jag tror att det är många som 

har det så på morgonen. Så att de tycker att det är skönt då att vi är ett gäng. Och för 

det mesta nästan samma gäng också, vid halv åtta tiden som äter tillsammans. Det blir 

familjärt.” 

3.1.3 Skolfrukosten ger ett bättre välmående hos eleverna 
Pedagogerna upplever att skolfrukostarna innebär en lugn och skön stund för eleverna, en 

bra start som de sedan kan bära med sig resten av dagen. De sitter där och småpratar och 

har det trevligt Det upplevs ge särskild nytta till de elever som upplever stress på 

morgonen och/eller är ensamma hemma eftersom föräldrarna har åkt till jobbet innan 

eleverna ska till skolan. Vidare har skolfrukostarna uppfattats öka välmåendet hos 

eleverna och är, även det, att betrakta som en positiv effekt. 
 

IP5: ”Ja det är ju det, välmående det beror på, det hänger ju ihop med det där 

välmående. De äter frukost och har lättare att arbeta. Det hänger ihop.” 
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3.2 Negativa effekter av utebliven frukost 
Utebliven frukost har negativa effekter som kan utgöra ett hinder för både elever och 

pedagoger att utföra det arbete som de ska utföra på skolan. Det identifieras vissa faktorer 

av pedagoger som kan anses vara bidragande till att barnen inte får i sig frukost. Det gör 

att eleverna kan gå hungriga, vilket kan leda till sämre koncentrationsförmåga som 

påverkar skoldagen. 

3.2.1 Utebliven frukost ger negativa kognitiva och fysiska effekter på 
eleverna 
Pedagogerna återberättar upplevelser av att elever som inte ätit frukost är okoncentrerade 

och stör på lektionerna, de har svårt att fokusera på uppgifterna och beklagar sig över 

hunger. Samt att de hungriga eleverna lätt blir irriterade och kan därmed störa de andra 

eleverna under lektionerna.  
 

IP1: ”Ja men det påverkar ju hela klassen om det är någon som sitter där och är 

hungrig. För oftast är det ju att man kanske inte blir så tyst. Utan bara för att hålla sig 

själv vaken måste man låta lite eller knacka eller så här.” 
 

IP4: ” …Men de eleverna som har sagt till mig att, i sexan som jag hade förra året, när 

de började äta skolfrukost då märktes det ganska så stor skillnad vilka som hade ätit 

och vilka som inte hade ätit… Ja alltså det var ju främst på första lektionen, för annars 

så var de väldigt trötta.” 
 

3.3 Strukturella faktorer påverkar skolfrukostprojektet 
Skolfrukostprojektet lider av en del strukturella faktorer som påverka tillgänglighet och 

möjligheterna till effektmätning. Det är svårt för en del av eleverna att ta del av 

skolfrukostarna. Pedagogerna upplever vissa brister med implementeringen av projektet, 

de hade önskat att de varit inkopplade i projektet på ett annat sätt och att någon form av 

löpande utvärdering införts. 

3.3.1 Det finns hinder för att alla elever ska ha möjlighet till att äta 
skolfrukost 
Alla elever har inte möjlighet att äta frukost på skolan då skolskjutsarna anländer till 

skolan så nära inpå lektionsstart. Pedagogerna tror att fler elever skulle delta om de hade 

tid för det. Det uppfattas därför som att dessa hinder kan bidra till att fler barn inte får i 

sig någon frukost, vilket ger en negativ effekt på skoldagen. 
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IP3:  ”Ja man hade ju önskat att det fanns, när barnen kommer. Att det fanns en tid för 

barnen att äta frukost, så alla får möjligheten att äta frukost. Det tror jag skulle öka att 

fler åt frukost här.” 
 

IP4: ”Jag tror mest att det är bussar som ställer till det, för många bussar kommer 

senare när skolfrukosten har slutat serverats. Och då blir det, ja så missar ju de den 

möjligheten. Så skolfrukostarna är ju inte alltid för alla.” 

3.3.2 Implementeringsprocessen på skolfrukostprojektet hade kunnat vara 
bättre 
Pedagogerna delar med sig om att det också finns en känsla av att det råder bristande 

kontroll över skolfrukostprojektet samt att det finns en efterfrågan på utvärdering. 

Pedagogerna önskar att de hade fått vara mer delaktiga i implementeringen av projektet 

och det fanns någon form av löpande utvärdering.  
 

IP3: ”Vi har inte varit aktiva i frukosten. Utan det enda vi vet är att det serverats 

frukost. Sedan har det inte varit så mycket mer. Så det kanske är någonting som man 

kunde ha gjort för att få lite mer aktivt arbete kring det här med effekter. Men det har vi 

inte varit.” 

3.4 Arbetsmiljön förbättrades 
Pedagogerna upplever att skolfrukost har en positiv inverkan på arbetsmiljön i 

klassrummen, det är enklare att upprätthålla en skön atmosfär då färre elever kommer 

till klassrummet hungriga. 

3.4.1 Arbetsmiljön påverkas av skolfrukosten 
Elever som tar del av skolfrukostarna är positivt inställda till projektet och pedagogerna 

upplever att har lett till att fler äter frukost. Något som i sin tur underlättat 

lärandesituationerna då det är lättare att upprätthålla en skön arbetsmiljö.  
 

IP5: ”Ja det hänger ju ihop det också. Hos vissa elever gör det ju det att får dem mat i 

sig så är det lättare att ha ett gott uppförande… Ja det är mindre irritation, lättare att 

starta upp ett arbete, lättare att sitta still och lyssna. Ta till sig det avslappnad, lite mer 

när de har ätit. Så är det ju.” 
 

IP1: ” Och påverkar det också gruppen så påverkar det också min möjlighet att lära ut 

och hålla liksom den här sköna arbetsmiljön.” 
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4. Diskussion 
I kommande diskussionsavsnitt följer en resultatdiskussion där den här studiens resultat 

kommer att granskas och vägas gentemot tidigare forskning. Sedan följer en 

metoddiskussion där studiens metodval och tillvägagångssätt kommer att diskuteras.   
 

4.1 Resultatdiskussion 
Den här studien framförde pedagogers uppfattningar om skolfrukost och även upplevda 

effekter och erfarenheter av skolfrukost. Målet med detta att den informationen skall 

kunna användas som underlag för att generera kvalitetsindikatorer till en utvärdering av 

skolfrukostprojektet på den aktuella skolan. Med hjälp av studien skapades en inblick i 

hur skolfrukost positivt påverkade arbetsmiljö i klassrummen och elevernas välmående. 

Sedermera skapades en bild över hur skolfrukost utvecklat sociala band mellan elever 

samt hur utebliven frukost påverkar arbetet som ska utföras på skolan. Studien kunde 

även framföra hur strukturella faktorer utgör en utmaning för tillgängligheten av 

skolfrukost samt hur implementeringsprocessen lidit av brister. Denna information som 

presenterats i studiens resultat beskriver pedagogernas uppfattningar och erfarenheter av 

skolfrukost, samt vilka effekter de uppfattar att skolfrukost bidragit till på skolan. Detta 

har bidragit till att uppnå studiens syfte att undersöka pedagogers uppfattningar om 

skolfrukost för att skapa ett underlag inför en kommande utvärdering. Det bidrar även till 

att besvara studien frågeställningar som syftade till att undersöka pedagogernas 

erfarenheter av skolfrukost och vilka effekter de uppfattar att skolfrukost bidragit till.  
 

Studien som utfördes i det här examensarbetet gjordes på uppdrag av kostchefen i en 

kommun beläget i mellersta Sverige. Förhoppningarna var att undersökningen kunde 

fungera som en förstudie för en grundlig utvärdering av skolfrukostprojektet. Inför en 

utvärdering är det nödvändigt att på något sätt generera kvalitetsindikatorer (Lindgren 

2014). På så sätt är det möjligt att försäkra sig om utvärderingen är utformad för att mäter 

det som är intressant, samt att resultatet redogör för de effekter som insatsen bidragit till. 

Därmed leder resultatet av studien till ett underlag för att välgrundade beslut ska kunna 

fattas i ett senare skede, då de baseras på information som kommer från utvärderingar 

som mäter de effekter som är relevanta. I den här studien utfördes intervjuer med de 

personer som arbetar närmast eleverna som tar del av skolfrukost, det vill säga 

pedagogerna. Resultat av dessa intervjuer har lett till en förståelse för vad pedagogerna 

upplever att skolfrukost bidragit till på skolan. Vidare, med hjälp av den informationen 

som presenterats i den här studien resultat, finns det nu möjlighet att arbeta fram 
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kvalitetsindikatorer som är anpassade för en givande utvärdering. Den här studien 

utforskar enbart pedagogernas upplevelser av skolfrukost, något skulle kunna leda till 

brister i kvalitetsindikatorer som arbetas fram baserat på den informationen. Då denna 

information endas består av andrahandsinformation och ingen input från elever som 

faktiskt tagit del av skolfrukost. Det fanns dock ingen möjlighet att inkludera elever i 

denna studien, då det hade inneburit att forskningen gjorts på barn vilket kräver etisk 

prövning. Vidare, på grund av tidsbrist fanns det ingen möjlighet till att genomföra en 

sådan.      
 

Pedagogerna ansåg att skolfrukost underlättade lärande situationerna då det minskade 

förekomsten av hungriga elever. Resultatet visar även att hungriga elever kan agera på ett 

sätt som stör undervisningen, vilket var ett fenomen som mer sällan förekom efter att 

skolfrukost implementerat på skolan och som, i sin tur, underlättade för pedagogerna att 

starta upp lektionerna.  Detta resonemang förekommer även i forskningsresultatet av 

Harvey-Golding, Donkin & Defeyter (2016). I den studien påvisade författarna att 

skolpersonalen resonerade att skolfrukost motverkade att eleverna kände ängslan 

framkallade av hunger, något som förbättrade elevernas uppförande och var gynnsamt för 

lärandet (ibid.). Samtidigt är det svårt att, baserat på pedagogers upplevelser, uppskatta 

de effekter skolfrukost har på lärande situationerna, då en persons uppskattning av en 

annans uppförande görs utifrån personliga preferenser. Det är inte heller omöjligt att det 

råder en tilltro till att insatsen gör gott och på grund av denna tro så uppmärksammas gott 

uppförande i större utsträckning samt tillskrivs skolans nya skolfrukostprojekt. Detta 

resonemang återfinns även i en översiktsstudie gjord av Adolphus, Lawton & Dye (2013) 

som menar att uppförande är svårt att mäta exakt då vad som är ett positivt beteende är 

subjektivt (ibid.). Dock skulle det vara möjligt att, genom en observationsstudie, närmare 

utvärdera de effekter som skolfrukost bidrar till i form av elevernas beteende i 

klassrummen. 
 

Anledningen till att pedagogerna upplevde förändringar i elevernas beteende kan vara 

tillskriven frånvaro av hunger hos eleverna då skolans frukost förebyggt låga energinivåer 

hos eleverna. I en kvalitativ intervjustudie publicerad av Harvey-Golding, Donkin, 

Blackledge & Defeyter (2015) fick elever beskriva sina upplevelser från att vara utan 

frukost. Där framgick det att eleverna kände sig utmattade, energilösa och trötta, samt att 

de kände oro som triggades igång av att det skulle dröja lång tid tills de skulle få äta nästa 

mål mat (ibid.). Pedagogerna i den här studien uppgav att de upplevde att eleverna 
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koncentrerade sig bättre på morgonen efter att skolfrukost implementerats. Även i 

Harvey-Golding, Donkin & Defeyter (2016) intervjustudie förekom resonemanget att 

skolfrukost bidrog till att eleverna kunde bibehålla koncentrationen bättre än innan 

skolfrukost började serveras på skolan. Vilket ansågs kunde vara relaterat till frånvaron 

av hunger och ökade energinivåer hos eleverna (ibid.). Adolphus, Lawton & Dye (2013) 

visade på att eleverna ägnade mer tid åt uppgifterna efter frukost, något som ansågs kunna 

vara relaterat till att eleverna enklare kunde koncentrera sig då de ätit frukost. 
 

De positiva kognitiva och fysiska effekter som pedagogerna i den här studien upplevde 

kan vara relaterade till hunger. Hunger kan vara problematiskt då det påverkar människan 

både fysiskt och mentalt, och i grund och botten är det just det insatsen skolfrukost kan 

motverka. Det är inte ovanligt att det talas om att frukosten är dagens viktigaste måltid, 

och det kan ligga en viss sanning i detta med tanke på att det på morgonen kan ha gått 

lång tid sedan det senast målet mat. Utöver att mätta elevernas magar hade pedagogerna 

i den här studien upplevt att skolfrukost stärker sociala band mellan eleverna. Frukosten 

på skolan hade blivit till en mötesplats där eleverna träffades och för att umgås innan 

skolan. Informanter i studien utförda av Harvey-Golding, Donkin & Defeyter (2016) 

uppgav att de upplevde att skolfrukost gav eleverna möjligheten att utveckla sina sociala 

färdigheter, något som kanske inte alltid var möjligt på daglig basis i deras hem. Detta 

resonemang förekom även i den här studien där en av pedagogerna återgav konversationer 

med en elev som menade att oftast blev det ingen frukost hemma på grund av att elevens 

föräldrar inte hade tid för att äta tillsammans på morgonen.   
 

Trots att det i överlag rådde en positiv uppfattning av skolfrukostprojektet framkom det 

att det led av en del brister då flera pedagoger uppgav att de upplevde brister i 

implementeringsprocessen av skolfrukost på skolan såsom dålig kommunikation med 

personalen på skolan, avsaknad av löpande utvärdering samt en hastig uppstart. Liknande 

klagomål förekom även i Harvey-Golding, Donkin & Defeyter (2016) där 

kommunikation från de som ägde projektet till skolpersonalen var otillräckligt, och 

rektorn fick informationen om projektet samtidigt som media. Bristerna i 

kommunikationen lade grunden för problematik när det kom till att driva projektet (ibid.). 

I forskning som studerat implementering av program som syftar till att utbilda elever i 

nutrition i kombination med hälsosam lunch på skolor, framkommer det att samverkan är 

en viktig faktor för framgångsrik implementering (Cho, H. Nadow, Z, M. 2004). 

Samverkanspartners går att finna på många platser och de kan alla bidra med de unika 
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förutsättningar som finns till hands just för den aktören. (ibid.). I den här studien framkom 

det att pedagogerna upplevde att de inte fått vara delaktiga i skolfrukost projektet. Detta 

kan ha inneburit att man gått miste om en värdefull samarbetspartner. Med sin dagliga 

kontakt med eleverna på skolan har de en unik position som projektet kunnat dra nytta 

av, och på så sätt utvecklat projektet vidare. 
 

4.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien som utfördes i det här examensarbete var att undersöka pedagogernas 

uppfattningar om skolfrukost för att skapa ett underlag inför kommande utvärdering. Då 

intresset var att skapa förståelse för pedagogernas upplevelser föll valet av ansats på 

induktiv ansats med ett kvalitativt ramverk med intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Studien gjordes i uppdrag av kostchefen i den kommun där skolan var belägen.  
 

Första kontakten med pedagogerna på skolan gjordes via mail där eleven som ansvarade 

för examensarbetet presenterade sig själv, i detta mail medföljde även ett 

informationsbrev. I informationsbrevet presenterades studien och dess syfte och 

pedagogerna ombads att ställa upp på en intervju. Processen med att få tag i informanter 

som hade möjlighet att ställa upp inom studieperioden blev långdragen. Det är möjligt att 

detta berodde på att försöket att knyta kontakt till informanterna gjordes i ett sent skede, 

något som ledde till att ingen av pedagogerna ville ställa upp på ett kort varsel. Då inga 

intervjuer gjordes inom den planerade tidsramen togs beslut att förlänga studieperioden 

och ett nytt försök att få kontakt med intresserade informanter gjordes. Sex stycken 

pedagoger ställde upp som informanter i studien och intervjuerna hölls under tre dagar i 

lokaler som tillhandahölls av skolan. Lokalen där intervjuerna skulle hållas besöktes av 

intervjupersonen i god tid innan intervjuerna skulle hållas. Detta för att säkerställa att 

lokalen var i acceptabelt tillstånd och för att förbereda med förfriskningar. Här fanns även 

tid för att kontrollera att allt material var i sin ordning och att inspelningsutrustningen 

fungerade.  Det gjordes utifrån vad Gillham (2008) förklarar om förberedelsefasen och 

att sända signaler till informanten om att de och studien tas på allvar. 
  

När informanterna anlände till lokalen presenterade intervjupersonen sig med namn och 

tog dem i handen. Därefter blev de ombedda sätta sig ned och erbjudna ett glas vatten 

eller en kopp kaffe. Innan intervjuerna inleddes tillfrågades informanterna om de var 

bekväma och om de hade några frågor angående studien. De blev även tillfrågade i fall 

de läst informationsbrevet och om de hade några funderingar angående den 

informationen. Därefter delgavs informationen i informationsbrevet, studiens syfte och 
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vad studien kommer att användas till ytterligare en gång och informanten ombads att 

lämna skriftligt samtycke.  Gillham (2008) menar att små detaljer kan vara viktiga och att 

därför kan det främja intervjun om intervjupersonen för sig på ett välkomnande sätt, och 

ser till att informanten känner sig bekväm (Gillham 2008). Det är fördelaktigt att muntligt 

orientera informanten i studiens mål innan en intervju startar. På så sätt finns det möjlighet 

att leda in informanten på det aktuella ämnet samtidigt som det ännu en gång ger utrymme 

för personen att ställa frågor. Dessutom finns det större möjligheter att förmedla 

information genom en konversation jämfört med skrivet dokument (ibid.). Detta 

handlande gjordes med tanken att det skulle skapa förutsättningar för informanten känna 

sig trygg i sitt medverkande. Likväl för att skapa goda förutsättningar för en givande 

intervju. Slutligen innan intervjun inleddes informerades intervjupersonen om att 

intervjun skulle bli inspelad, med hänvisningar till att de underlättar arbetet med att 

dokumentera samtalet. Här tillfrågades intervjupersonen muntligt om den samtycke. 

Intervjuform som användes var en semistrukturerad intervju där intervjupersonen vid 

behov använde sig av följdfrågor. För att få informanten att berätta mer och utveckla 

något som personen berättat. Detta är något som enligt Gillham (2008) är en teknik som 

är bättre lämpad för erfarna intervjuare, då det kräver att personen vet när och vad den 

bör fråga. Trots det var sonderingsfrågorna avgörande i denna studie då det bidrog till 

mer utvecklade svar som ökade mängden rådata och därigenom förståelsen för 

pedagogernas upplevelser.  
 

Inom begreppet tillförlitlighet finns fyra aspekter; trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 

och bekräftelsebarhet (Graneheim och Lundman 2003). I den här studien användes 

vetenskapliga artiklar och faktaböcker som vägledning för att stärka studiens 

tillförlitlighet. Examensarbetets handledare instruerade även vid tillfällen. Studien 

använde sig av ett meningsfullt urval där de personer med bästa förutsättningarna att 

besvara studiens syfte och frågeställningar inkluderades. Då studiens syfte var att skapa 

ett underlag inför en utvärdering av skolfrukost på den aktuella skolan genom att 

undersöka pedagogernas uppfattningar om skolfrukost, kontaktades enbart pedagoger 

som arbetar på den skola som låg i fokus för utvärderingen. Med andra ord ansågs dessa 

pedagoger vara bäst lämpade för att besvara studiens syfte. Graneheim och Lundman 

(2003) menar att urval är en aspekt som kan bidra till en studies trovärdighet. Urvalet ska 

anpassas till de som bäst kan besvara studiens forskningsfrågor. Vidare är det viktigt att 

välja den bäst anpassade datainsamlingsmetoden när det kommer till frågan om 

trovärdighet (ibid.). Även valet av datainsamlingsmetod gjordes för att passa studiens 
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syfte, då intresset var att undersöka pedagogers uppfattningar ansågs intervjuer vara bäst 

lämpade för arbetet. Efter att litteraturen studerats på ämnet intervjuer, konsulterades 

handledaren och valet föll på semistrukturerade intervjuer som tillåter användandet av 

sonderingsfrågor. Hedin (2011) menar att sonderingsfrågor är användbara för intervjuer 

som fokuserar på uppfattningar och upplevelser. Då det ligger ett intresse i att få så 

mycket informanten om informantens verklighet som möjligt (ibid.). Mängden data är 

även det förknippat till trovärdighet, då det kan vara svårt att besvara studiens 

forskningsfrågor med en för liten datamängd (Graneheim och Lundman 2003). Hur 

mycket data det är beror kan variera baserat med studiens komplexitet samt datans 

kvalitet. I den här studien har därför citat från intervjuerna i inkluderats i studiens 

resultatdel. På så sätt kan läsaren själv avgöra kvaliteten samt likheter och skillnader i den 

information resultatet baserats på.   
 

Ytterligare en aspekt som är relaterat till tillförlitlighet är storleken på de meningsbärande 

enheter som analyseras fram från rådatan (Graneheim och Lundman 2003). Långa 

stycken av text kan oftast innehålla flera betydelser, samtidigt som för korta stycken av 

text kanske inte innehåller någon meningsbärande information alls. I båda av dessa fall 

riskerar man att gå miste om vad informanten delgett, när analysprocessen genomförs 

(ibid.). Med anledning av detta finns exempel på hur rådatan hanterats under 

analysprocessen presenterat under dataanalys i studiens metoddel. Graneheim och 

Lundman (2003) menar att med tiden är det svårt att undgå att de uppfattningarna som 

den som utför en studie har utvecklas, något som kan leda till de följdfrågorna som ställs  

under intervjusituationerna komma att förändras och riktas för att undersöka något som 

väkt intresse under studieperiodens gång. Detta leder till brist i studiens pålitlighet då alla 

intervjupersoner inte får besvara samma frågor. Därför utgick alla intervjuer som hölls 

från samma intervjuguide och alla informanter fick besvara samma frågor. På sätt styrde 

informantens svar intervjuns riktning. När intervjuerna transkriberats utfördes en 

konventionell innehållsanalys med hjälp av instruktioner från Hsieh och Shannon (2005) 

och Graneheim och Lundman (2003).  Analysprocessen övervakades av handledare som 

fanns med för att se över objektiviteten i de val som gjordes. Koderna som analyserades 

fram reviderades med hjälp av handledare för att motverka risken för tolkningsfel. Tolley 

et al. (2016) menar att det är möjligt att stärka en studies pålitlighet genom att öppna upp 

studien för andra personer som kan se över hur i vida materialet hanterat objektivt (ibid.).  
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Tolley et al. (2016) menar att det är möjligt att stärka en kvalitativ studies 

bekräftelsebarhet genom att göra det möjligt för andra att följ processen som lätt fram till 

studiens slutsats. Genom att ge läsaren möjlighet att själva se den information som lett 

fram till studiens resultat, kan läsaren själva begrunda informationen och kan den 

konfirmera eller förkasta resultatet genom att bilda sig en egen uppfattning av 

informationens innebörd (ibid.).  Även av den anledningen inkluderades icke bearbetade 

rådata i form av citat i studiens resultatdel. Vidare finns det även att betrakta exempel 

från studiens kodningsschema. I bilagan bifogas även intervjuguide samt 

informationsbrev som gör det möjligt att se över processen med studien. 
 

I den här studiens resultat jämfördes med tidigare studier resultat i resultatdiskussion. 

Något som visar på överförbarheten i den här studien. Enligt Graneheim och Lundman 

(2003) refererar överförbarhet till i vilket fall upptäckter är applicerbar i en annan kontext. 

Författare kan visa på exempel men det är upp till läsaren att avgöra om något är 

överförbart. För att detta ska vara möjligt bör en studie redogöra för i vilken kontext 

undersökningen är utförd (ibid.). Detta gjordes i den här studiens inledning där 

uppdragsbeskrivningen förklarar den miljön studien är utförd. Vidare i studiens metoddel 

går det att läsa om urvalsprocessen och under metod finns även en beskrivning av urvalet. 

En redogörelse för hur datainsamling och analysprocessen inkluderas också i studiens 

metoddel och en redogörelse för studiens resultat med tillhörande citat finns att granska i 

studiens resultatdel. Även detta i enlighet med vad Graneheim och Lundman (2003) 

informerar om, gör det möjligt för läsaren att själv se efter alternativa förklaringar av 

råmaterialet. 
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5. Slutsats 
Pedagogerna som deltog i denna studien förmedlade en positiv inställning till skolfrukost. 

De upplevde att då elever inte var hungriga koncentrerade eleverna sig bättre. Frånvaron 

av hunger bidrog också att det enklare gick att starta upp lektioner och hålla en god 

arbetsmiljö i klassrummen. Pedagogerna delgav dock att de önskat att de fått vara mer 

delaktiga i projektet och implementeringsprocessen. På så sätt anser de att de kunnat ha 

mer förståelse för vad som pågår.  
 

Bristen på samverkan som beskrevs av pedagogerna kan ha resulterat i en förlust av en 

värdefull resurs, då pedagogerna har en unik möjlighet till kontakt samt insyn i elevernas 

skoldag. Det skulle inneburit en resurs som kunnat utnyttjas för att vidareutveckla 

projektet för att nå bättre resultat. Skolfrukost uppfattas som en mångfacetterad insats 

som kan skapa värde på flera olika sätt. Beroende på behov upplevdes det som att 

skolfrukost kan bidra med värde på olika sätt. För vissa elever blir det ett sätt att umgås 

och utöka sitt sociala kapital. Samtidigt kan det bidra till att andra elever enklare kan 

koncentrera sig på lektionerna, då det råder en lugnare stämning i klassrummet. Genom 

skolfrukost finns det en möjlighet att erbjuda en drägligare skolgång för elever i svenska 

skolor, genom att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Denna insats kan ge effekter 

på folkhälsa då ungdomar utvecklar goda måltidsrutiner som bidrar till en hälsosammare 

framtida befolkning. Det, i sin tur, kan bygga upp ett hållbart samhälle i framtiden där 

människor kan leva upp till sin fulla potential.     

    

Denna studie gjordes i samarbete med en kommun i Mellansverige där det fanns ett 

intresse att utvärdera den skolfrukost som införts på kommunens skola. Förhoppningen 

var att den här studien skulle kunna fungera som en förstudie för en sådan utvärdering. 

Förslag på vidare forskning är att en sådan utvärdering görs med hjälp av de 

kvalitetsindikatorer som genererats från den här studiens resultat. 
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