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SAMMANFATTNING 
För mig som blivande lärare i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap där kost är ett 

viktigt område så tycker jag att det är intressant att undersöka kostrelaterade skolprojekt. På 

en grundskola i mitten av Sverige så har frukost erbjudits till alla elever på skolan. Skolan gör 

det av olika skäl, dels för att kanske alla elever inte har möjligheten att äta frukost hemma och 

dels för att öka prestationen i elevens skolarbete.  

Syftet med studien är att få en uppfattning av hur elevernas frukostvanor ser ut och vad 

frukosten har för betydelse i skolan. En enkätundersökning genomfördes under en skoldag 

med sammanlagt 84 elever och intervjuer gjordes med 6 elever, och 4 ur skolans personal. 

Observationer gjordes också i matsalen under projektet. Resultatet visar att många av eleverna 

äter frukost dagligen och många väljer också att äta sin frukost i skolan. Studien visar många 

positiva effekter på vad frukostens betydelse i skolan men också vissa negativa effekter.  
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1 INLEDNING 

Mjölkfrämjandet genomförde hösten 1998 ett pilotprojekt ”Frukost i skolan”. Syftet med 

projektet var att alla eleverna skulle få börja dagen med en riklig frukost och se hur detta 

påverkade dem i skolarbetet och deras tidigare frukostvanor. Mjölkfrämjandet (2012) menar 

att genom att servera frukost i skolan så ger detta välbehövlig energi och näring och det gör 

också att eleverna orkar med skolarbetet bättre. På de skolor där frukost redan serveras 

berättar elever och personal på skolan i olika studier att de mår bättre och orkar mer och 

skolmiljön upplevs som lugnare av både lärare och elever.  

På en högstadieskola i mitten av Sverige så har frukost erbjudits till eleverna och skolan gör 

detta bland annat för att de elever som av olika skäl inte kan äta frukost hemma ska ha 

möjligheten till att äta en bra frukost och därmed öka sina förutsättningar för att på ett bra sätt 

kunna tillgodogöra undervisningen. Det finns ett flertal anledningar till att jag som blivande 

lärare i hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa blivit intresserad och motiverad att 

göra denna undersökning.  

Frukost och dess betydelse har alltid intresserat mig. Frukost är den viktigaste måltiden på 

hela dagen och många tidigare gjorda studier visar sambandet med goda matvanor och barn 

och ungdomars skolprestationer. I en studie av Statens folkhälsoinstitut (2011) så visar den att 

vi idag vet att matvanorna har stor betydelse för hur hälsan, kroppen och intellektet utvecklas 

under uppväxten och den som äter hälsosamt kan förebygga flera hälsoproblem såsom, fetma 

och ätstörningar. Frukosten räknas därför som den viktigaste måltiden eftersom den också har 

visat sig ha betydelse för hur mycket man orkar prestera under dagen. 

 

Tidigare i min utbildning så gjorde jag tillsammans med två andra en liten fältstudie om 

frukost. Vi valde att göra ett arbete som handlade om ungdomars frukostvanor. Då var våra 

upplevelser, erfarenheter och farhågor att barn och ungdomar ofta slarvar med frukosten. 

Dessa farhågor besannades till viss del, av de ungdomar vi tillfrågade så åt 50% procent 

frukost varje dag, alltså sju dagar i veckan. Detta var då glädjande, vi trodde nästan på sämre 

siffror än det. Vad som var värre var de 20% som aldrig åt frukost. Det visade att var femte 

elev som vi undersökte åt aldrig frukost. Eleverna som deltog i studien gick i nionde klass och 

de gick alltså halva sin skoldag med helt tom mage, slut på energi. Eller också så slängde de i 

sig något från skolans cafeteria eller handlade något på närmsta kiosk, i bästa fall så kunde 

man hoppas på att de hade frukt eller någon macka med sig. Med tanke på att vår 

undersökning omfattade en ganska liten grupp så ska man självklart ta detta i beräkningen, 
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men vi trodde ändå att det såg ut ungefär på detta sätt. Vår miniundersökning gav nog ett 

relativt bra snitt för hur det såg ut i verkligheten. Jag tyckte då det vore intressant att fördjupa 

sig i detta i en mer djupgående studie med ett större urval, fler frågor samt med intervjuer med 

några av eleverna som deltar i enkäten och fick nu chansen att göra det.  

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Mjölkfrämjandet (2012) så beskriver de att många barn äter ingen frukost eller en för 

liten frukost innan de går till skolan och detta speciellt om de får ansvara för frukosten själva 

och de menar att bra mat under hela skoldagen är mycket viktig, dels för hälsan och dels för 

elevernas skolarbetet. Tidigare forskning visar att skolresultatet är bättre för de barn som äter 

bra mat och studier visar också eleverna mår bättre och bland annat undviker övervikt. 

Mjölkfrämjandet (2012) menar att erbjuda frukost i skolan är en hälsoinvestering både på kort 

och lång sikt. I läroplanen går det att läsa ”att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan, miljön och samhället” (Skolverket, 2011a, s.14). I kursplanen för hem- 

och konsumentkunskap står det ”att undervisningen ges förutsättningar utveckla sin förmåga 

att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang” (Skolverket, 

2011a, s.42) och detta berörs även i kursplanen för idrott och hälsa. Där går det att läsa att 

”eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.” ”Eleverna skall också ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (Skolverket, 2011a, s.51) 

 

 

 

1.2 Litteraturgenomgång  

I detta avsnitt så behandlas vad litteraturen säger om människors frukostvanor, frukost i 

relation till prestation och tidigare forskning som gjorts om frukost. Det tas också upp hur en 

bra frukost kan se ut och hur man som lärare kan behandla ämnet i skolan. 
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1.2.1 Frukostens historia  

Swahn (2002) beskriver att de svenska vikingarna som levde på vikingatiden hade bara två 

gemensamma huvudmåltider, dagvard, som var ungefär dagens frukost och nattvard, som idag 

är våran middag. En vikingadagvard (frukost) kunde bestå av bröd, välling eller gröt, som 

man svalde ner med någon form av surmjölk, öl eller vatten. Att även behovet av fett och 

proteiner fylldes med hjälp av torkat kött och torkad eller syrad fisk. Färsk mjölk drack man 

inte före 1800-talet, och den skulle förvandlas till ost och smör, som gick att spara till vinterns 

magra dagar. För ca tusen år sedan blev vi människor kristna. Man menade då att präster, 

munkar och alla andra goda kristna borde iaktta fasta på morgonen. Följden blev att i kloster 

och i många hem, så senarelades dagens första måltid och fick på flera språk olika 

benämningar  på den måltiden som påminde om att detta mål ”bröt fastan”, som t.ex. engelska 

breakfast. Före dagvard och efter nattvard skulle folk ägna sig åt böner; tiden emellan de båda 

målen var arbetstid. Arbetarna som började långt innan soluppgången behövde också förstås 

något i magen. Deras första måltid kunde med tiden bestå av vanligen av bröd och några supar 

och behöll det gamla namnet dagvard, men döptes ofta om till någonting i stil med 

morgonmål. I ett välmående hem blev frukosten förstås mera omfattande. Där kunde 

frukosten bestå av soppa med tilltugg, ibland av kål eller ärter med kött. beskriver Swahn.  

 

I Sverige fick dagens första måltid namnet ”frukost”. Från 1600-talet fick frukost 

benämningen dagvard inom högre sociala skikt, liksom i städerna, och blev en måltid runt 

tolvsnåret menar Swahn (2009). Han menar att dagvard levde kvar hos de flesta svenskar men 

avsåg i fortsättningen en enkel måltid före arbetsdagens inledning: en sup och en bit bröd. 

Under 1700-talet uppstod i hela Europa en trend inom den högre borgligheten och aristokratin 

att förskjuta måltiderna till allt senare tidpunkter – det blev fint att göra natten till dag, vilket 

medförde att man tillbringade morgonen i sängen.  

 

Enlig Swahn (2002) är idag frukosten den mest jämlika av alla våra måltider. Alla människor 

äter ungefär densamma, och ett par av de regelbundna inslagen hör till vår matkulturs 

överhuvudtaget allra äldsta, nämligen bröd och gröt.  Förra sekelskiftets frukostmeny var i 

flera avseenden ganska lik vår nuvarande. Man åt gröt med mjölk och bröd med ost. I rikare 

familjer fick man till och med riktigt smör på brödet. Swahn menar att frukosten var länge den 

måltid när hela familjen samlades. Idag finns den gemenskapen inte, eller den finns men den 

är på väg att lösas upp. Frukosten är ett av de bästa sätten att förstärka familjesamhörigheten 

och det är då viktigt att värna om våra gemensamma måltider i hemmet menar Swahn (2002).  
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1.2.2 Varför en bra frukost? 

Vad vi äter till frukost kan påverka både prestationsförmågan och välbefinnandet. Frukostens 

energiinnehåll och näringskvalitet påverkar både barns fysiska som intellektuella prestationer. 

Barn som ätit en dålig frukost mår mycket sämre än de som ätit en bra frukost. Äter man inte 

en bra frukost eller ingen frukost alls så kan den vara svår att ta igen. (Becker, 1997, s. 14) 

Mjölkfrämjandet (2012) skriver att med frukost så både mår man och fungerar bättre som 

människa.  De menar att det tar inte många minuter att tillaga och äta sin frukost, men det gör 

mycket stor nytta. Genom att prova olika frukostvarianter tills man hittar det som passar sin 

egna smak t.ex. mjölk, smörgås, frukt, fil, yoghurt, gröt eller müsli och samtidigt som man 

äter varierat får man en bra blandning av alla näringsämnen.  

Danielsson (2006) menar att vad och hur man äter har stor betydelse för hur hälsan, kroppen 

och intellektet utvecklas under barn- och ungdomsåren. Om man äter hälsosamt förebygger 

man flera hälsoproblem som järnbrist, blodbrist, fetma, ätstörningar och karies, vilka alla kan 

utvecklas snabbt. Regelbundna matvanor är en viktig del i en god mathållning och att man då 

äter mer än bara exempelvis kex, frukt eller godis. Att någon gång då och då missa en måltid 

är inte farligt men att göra det till en vana är inte bra. Frukosten räknas som den viktigaste 

måltiden då den visat sig ha betydelse för hur mycket man orkar prestera under dagen.  

 

Svenska livsmedelsverket (2012a) tog 2005 fram Svenska näringsrekommendationer (SNR) 

och de tar sikte på att ge näringsmässiga riktlinjer för en kost, som utgör underlag för en 

generellt god hälsa. Enligt svenska livsmedelsverket (2005) så bör dagens energi- och 

näringstillförsel fördelas jämt över dagen. För barn och vuxna är lämplig måltidsordning tre 

huvudmål och 1-3 mellanmål med god näringsmässig sammansättning. Följande fördelning av 

energiintaget föreslås: 

 

Frukost (morgonmål) 20-25% 

Lunch (mål mitt på dagen) 25-35% 

Middag (kvällsmål) 25-35% 

 

Tidpunkten för måltiderna blir ofta beroende av arbetstid, skoltid och andra åtaganden som 

görs på fritiden. Livsmedelsverket rekommenderar också att ha ett regelbundet 

måltidsmönster och att tillräckligt med tid avsätts för att maten ska kunna ätas i lugn och ro. 

Dessa rekommendationer ger riktlinjer för frukostens bidrag till det dagliga energi- och 

näringsintaget. Däremot sägs inget om vilka livsmedel som bör ingå. Det finns dock en 
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allmän rekommendation om att kosten bör vara varierad och att livsmedel från matcirkelns 

(figur.1) alla delar helst bör ingå varje dag. (Abrahamsson m.fl., 2006, s. 437)  

 

Ekblom m. fl. (1992) beskriver att matcirkeln (figur.1) är ett bra hjälpmedel för att täcka 

energibehovet under dagen. För att människor ska få den näring och energi de behöver så 

krävs ingen specialkost. Vidare skriver författarna att vanlig svensk husmanskost går bra om 

man bara är uppmärksam på att energifördelningen blir rätt. En gyllene regel är att äta en 

blandad kost – dvs något från den livsmedelsgrupp varje dag och tillräckligt mycket för att 

täcka energibehovet.  

 
(Livsmedelsverket, 2012b) 

 

De olika livsmedelsgrupperna är: 

 

• Frukt och bär 

• Grönsaker 

• Potatis och rotfrukter 

• Bröd och spannmål 

• Matfett 

• Mjölk och ost 

• Kött, fisk, ägg  

 

Ett annat hjälpmedel till att äta hälsosamt och bra som Abrahamsson m.fl. (2006) tar upp är 

tallriksmodellen (figur.2). Det är ett hjälpmedel som man kan använda sig av för att 

komponera en bra måltid, frukost, lunch eller middag. Modellen visar proportionerna mellan 

olika ingredienser i måltiden. 
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(Livsmedelsverket 2012b) 

 

Modellen ska visa balansen mellan olika ingredienser i  den tillagade måltiden. 

Tallriksmodellen är uppdelad i tre delar.  

 

Den första delen består av kolhydrater så som potatis, pasta, ris, bulgur och bröd, där man i 

första hand ska välja fullkornsvarianterna. En ganska stor del av tallriken fylls med livsmedel 

från just denna grupp. För den som behöver mycket energi kan denna del göras ännu större. 

Den andra delen är lika stor som den första delen och består av grönsaker, rotfrukter och 

frukter. I den minsta delen finns proteiner såsom kött fisk, ägg eller baljväxter, exempelvis 

bönor. (Livsmedelsverket, 2012b) 

 

Johansson, U (2007) och Ekblom m.fl. (1992) skriver att frukost anses vara dagens viktigaste 

måltid och att det stämmer på flera sätt. Det är alltid bra att fylla på med bränsle efter en natts 

fasta. Ork och vakenhet blir bättre, det verkar också som en bra frukost förbättrar 

koncentrations- och inlärningsförmågan hos skolbarn. Frukosten skall ge mycket energi och 

näring som skall räcka nästan hela förmiddagen. När man vaknat på morgonen så kanske det 

har gått väldigt många timmar sedan man åt något och då är  kroppen framförallt i behov av 

energi. Energin från maten skall brytas ner långsamt så man kan hålla sig mätt länge och inte 

bli trött och okoncentrerad. Ekblom m.fl. (1992) menar att en för dålig frukost, eller ingen 

frukost alls kan medföra att man bara orkar hålla fokus i någon timme. Med en dålig frukost, 

exempelvis rostat  bröd (så länge det inte innehåller fullkorn) med marmelad och kaffe, får 

man en alltför stor mängd lättillgängligt socker. Blodsockerhalten höjs snabbt och man är på 
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topp den första timmen. En bra frukost med långsamma kolhydrater gör att blodsockernivån 

hålls på en normal nivå i flera timmar. Man kan koncentrera sig på vad man skall göra, blir 

pigg och alert samt håller sig mätt länge. Ett exempel på bra frukost kan vara en tallrik 

havregrynsgröt med ett nyttigt fullkornsbröd tillsammans ett glas mjölk.  

Johansson, U (2007) beskriver att den bästa frukosten innehåller mycket kolhydrater, lagom 

med protein och ganska lite fett. Det har visat sig att lågt fettinnehåll i frukosten gör att det 

blir bättre balans mellan protein, fett och kolhydrater när man ser på hela dagen. För att 

frukosten skall ge mättnad som varar hela förmiddagen ska t.ex. den dessutom vara fiberrik 

och helst innehålla något livsmedel med lågt glykemiskt index.  

 

För att hålla sin blodsockerkurva på en jämn nivå så bör man äta regelbundet och lagom 

mycket mat. (figur 3) När blodsockerkurvan hamnar på en lagom nivå så får hjärnan lagom 

mycket energi hela tiden. Du känner dig då pigg och fokuserad hela tiden och undviker 

trötthet. Mjölkfrämjandet (2012) menar att om man istället äter oregelbundet eller småäter 

godis eller dricka med mycket socker i istället blodsockerkurvan så hamnar i en ojämn nivå. 

Då går blodsockerkurvan upp och ner hela tiden (figur 4.) och hjärnans tillförsel av energi blir 

störd och genast så minskar koncentrationsförmågan och prestationsförmågan.  

 

Maria Lennernäs (1998) menar att inte kan äta tidigt på morgonen. Hon menar  att bristen på 

aptit beror troligen på att man väcks för tidigt i sin dygnsrytm. Det tar upp till ett par timmar 

innan alla kroppens funktioner når upp till fullt vakenhetsläge, längst tid tar det för 

”kvällsmänniskor” på morgonen. Det finns ingen anledning att ”tvinga” i sig mat direkt efter 

uppvaknandet, bättre är att vänta några timmar. Äter man medhavd mat eller på arbetsplatsen 

eller i skolan så undviker man att frestas av ”skräpmat” under förmiddagen när man sedan blir 

hungrig.  
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(Mölkfrämjandet, 2012a s. 4) 

 

 

1.2.3 Tidigare forskning 

Johansson, U (2007) skriver om hur intresset för hur maten påverkar vår hälsa har nog aldrig 

varit större än det är idag. Författaren skriver vidare att även forskningen inom området verkar 

vara mer intensiv än någonsin. 

 

Maria Lennernäs (1998) menar att barn- och ungdomsåren är särskilt viktiga ur 

nutritionssynpunkt eftersom näringsbehoven då är som störst under den. Under denna viktiga 

period förlorar föräldrar och skola alltmer insyn och inflytande över ungdomars matvanor. 

Författaren menar att attityder till skolmat och den egna kroppens utseende tar över, man 
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hoppar över den mat man inte gillar eller tror sig inte gilla och man slarvar lätt med matvanor 

och sömn, två livsstilsfaktorer som är viktiga för kroppens uppbyggnad och utveckling. 

Matvanorna har stor betydelse för hur hälsan, kroppen och psyket utvecklas under barn- och 

ungdomsåren. Den som äter hälsosamt kan förebygga flera hälsoproblem såsom järnbrist, och 

fetma men även också ätstörningar, och dessa är sjukdomar som alla kan utvecklas snabbt. Att 

äta regelbundet är en viktig del i en god mathållning och att man då äter ”vanlig” mat såsom 

potatis, ris, pasta etc, inte t.ex. kex frukt eller godis. Danielsson (2006) menar att man någon 

gång då och då kan missa en måltid är inte så farligt  men att göra det till en vana är absolut 

inte bra inte bra. Frukosten räknas som den viktigaste måltiden och den har visat sig ha 

betydelse för hur mycket man orkar prestera under dagen. I studien Svenska skolbarns 

hälsovanor (2011) gjord av statens folkhälsoinstitut får eleverna ange hur många vardagar och 

helgdagar i veckan de vanligtvis äter frukost. Ett tydligt mönster när det gäller frukostvanorna 

hos ungdomar är att andelen ungdomar som äter frukost under vardagar respektive helgdagar 

minskar med åldern. Statistiken i studien visar att det är färre 13- och 15-åriga flickor som 

regelbundet äter frukost på veckorna jämfört pojkar i samma ålder.  

Tidigare (2006) gjordes en liknande studie av Statens folkhälsoinstitut och i den 

undersökningen visar resultatet att matvanorna försämras med åldern, då frågor ställts om 

barnen dagligen äter frukt, grönsaker, sötsaker och läsk. Studien visar då att pojkar äter i 

mindre utsträckning dagligen frukt och grönsaker ju äldre de blir, samtidigt som de i högre 

utsträckning dagligen dricker mer läsk och äter mer sötsaker. Flickornas mönster ser nästan 

likadant ut men ju äldre de blir så dricker de inte mer läsk. 

 

Umeå universitet har tillsammans med Svenska storhushåll och Mjölkfrämjandet genomfört 

en omfattade studie av skolbarns matvanor, betyg, hur de mår i skolan, samt deras sociala 

bakgrund. Resultaten visade att 55% av högstadieeleverna inte åt av skollunchens huvudrätt 

varje dag. 14% åt sällan eller aldrig frukost, 7 % åt varken frukost eller lunch. Flickorna hade 

sämre matvanor än pojkarna. (Det senare är anmärkningsvärt eftersom kvinnor i de flesta 

undersökningar visar sig ha bättre matvanor och ett större intresse för närings riktig kost än 

vuxna män – författarens anmärkning). De elever som slarvade med frukosten och lunchen 

hade sämre betyg och svårare att hänga med i skolarbetet enligt undersökningen. Enligt 

undersökningen var de vanligaste skälen till varför eleverna inte väljer att äta skolmaten var 

att den inte smakade gott, man saknar valfrihet samt att man vill ha en bättre matsalsmiljö.  



 10 

I en översikt publicerad i Livsmedelsverkets Vår föda redovisas frukostvanor hos skolelever 

från ett antal aktuella undersökningar. Genomgången visar att upp till 12% av barn och 

ungdomar aldrig eller sällan äter frukost. (Lennernäs, 1998 s. 23-24) 

 

Karolinska institutets folkhälsoakademi gjorde en studie 2011 för att kunna se sambandet 

mellan barn och ungdomars levnadsvanor och skolprestationer. I studien kan man se att 

skolan har en stor betydelse för elevernas hälsa eftersom de tillbringar mycket av sin tid i 

skolan. Resultatet i studien visar att framförallt dåliga matvanor är en bidragande faktor till 

barn och ungdomars ohälsa. Resultatet visar också att goda matvanor påverkar eleverna bara 

positivt. Framförallt i deras skolprestationer. Författarna menar att i det härfallet goda 

frukostvanor påverkar deras lärande i positiv rikting. De tar upp att ett flertal studier som har 

visat att barn och ungdomar med oregelbunden måltidsordning, har sämre skolprestationer än 

de ungdomar som som äter sin frukost dagligen. 

 

En frukostundersökning av Hafström m.fl. (2010)  från Arla Foods visar att frukostätandet är 

idag mycket utbrett. I studien visar att fyra av fem äter frukost varje dag. En liknande studie 

gjordes också 1998 av Arla Foods och människors frukostvanor är sig lika. 1998 visade det att 

yngre människor är mer benägen att hoppa över frukosten och fortfarande (2010) är de yngre 

mer benägna att hoppa över frukosten, och även mindre nöjda med sitt frukostätande. Båda 

undersökningarna visade att 4 av 5 äter frukost varje vardag, det menar författarna är helt i 

linje med Frukostundersökningen 1998. 14 % av de tillfrågade hoppar över vardagsfrukosten 

någon gång i veckan. Två av tre hoppar aldrig över vardagsfrukosten och som det absolut 

vanligaste skälet till att hoppa över frukosten är tidsbrist. Författarna visar att för en av fyra 

blir lunchen dagens första måltid och att detta fenomen är vanligare bland de yngre 

människorna att äta lunch som första målet.  

 

Lutz (2012) skriver på mjölkfrämjandet hemsida att de människor som brukar äta frukost har 

många gånger goda matvanor över hela dagen. Hon skriver vidare att enligt studier så äter 

”frukostätare” bättre enligt livsmedelsverkets näringsrekommendationer (se sid. 3) för 

måltidsordning. Dessutom är de bättre på att följa rekommendationer om måltidernas 

näringsriktiga sammansättning menar Lutz. De elever som äter en dålig frukost äter också en 

dålig lunch eller ingen lunch alls eftersom att man då kanske gärna köper någonting gott från 

cafeterian när man blir hungrig och detta medför då att man inte är hungrig vid lunchen. 

(Mjölkfrämjandet, 2012) 
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En engelsk studie gjordes 2011 om frukost. Syftet med denna studie var att bestämma 

utvecklingen på brittiska skolbarn och bedöma den nuvarande bestämmelsen om frukost i i 

England. Urvalet omfattade totalt 65. Resultaten visade att 86% av barnen åt något innan 

skolan. Av de återstående 14% så åt en tredjedel ingenting förrän lunchen. (Hoyland m.fl. 

2012 s.1) Författarna menar att en mängd studier indikerar att regelbunden frukost förknippats 

med ett sundare BMI och minskad risk för fetma när det gäller både barn och vuxna. Hoyland 

m.fl (2012) beskriver att personer som hoppar över frukosten har också förknippats med andra 

ohälsosamma beteenden, bland annat rökning och ofta högt alkoholintag hos ungdomar och 

deras föräldrar samt låg fysisk aktivitet .  Oregelbunden frukost förknippas med oregelbundna 

intag av andra måltider och det äts då mer snacks mellan måltiderna. Slutligen menar 

författaren också att en bra frukostkonsumtion kan förbättra kognitiv funktion och bättre 

prestation i skolan, samt förbättra humöret.  

I resultatet om frukostvanor så tog man med att man antingen åt hemma, på väg till skolan 

eller på en skola. Av de ungdomar som hoppade över frukosten så visades skillnaden mer när 

barnen blev äldre. I åldern 7-10 så visades att 6% av pojkarna och 6% av flickorna hoppar 

över frukosten. I åldern 11-15 visade resultatet av undersökningen att 15% av pojkarna och 

hela 26% av flickorna hoppade över frukosten. När de tillfrågades varför man hoppade över 

frukosten så uppgav man bantning som en orsak men den främsta orsaken var att man helt 

enkelt inte har tid på morgonen, eller att man inte hade frukost hemma. Hoyland m.fl. (2012) 

menar att även om många faktorer kan påverka om man äter frukost eller inte så menar 

författarna att om man tar resultatet från denna undersökning till den totala brittiska 

befolkningen kan det tyda på att så många som 860 000 barn kan gå till skolan utan att äta 

frukost varje dag. Dessutom kan man uppskatta att 325 000 av dessa barn kommer att fortsätta 

att avstå från att äta på rasten eller någon annan stund på skolan och kommer därför inte äta 

något hela morgonen fram till lunch. (Hoyland m.fl., 2012 s.7-8) 

 

 

 

1.2.4 Frukost i relation till prestation  

I många tidigare studier har man kunnat visa att barn och ungdomar med oregelbunden 

måltidsordning, t.ex. äter man ingen frukost eller en dåligt näringsmässig frukost så presterar 

barn och ungdomar sämre i skolan. De har svårt att hänga med i skolundervisningen och är 
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trötta och oengagerade. Livsmedelsverket (2012) beskriver att kroppen hela tiden behöver 

påfyllnad av viktiga näringsämnen för kroppens tillväxt och för att hjärnan skall fungera bra. 

Framförallt lyfter Livsmedelsverket fram proteinets viktiga aminosyror som en av de 

viktigaste byggstenarna att få i sig. Dessa påverkar bland annat vårat minne och inlärning men 

även vår koncentrationsförmåga. 

 

Lennernäs (1998) beskriver att i dagens 24-timmars-samhälle så är det sällan tyst eller mörkt. 

Hon menar att vi människor vänjer oss att ”vända” på dygnet i arbetslivet och under fritiden 

och att detta blir en följd av sömnbesvär, huvudvärk och en försämrad prestationsförmåga 

som orsakas av störningar i dygnsrytmen. Författaren skriver att dygnsrytmen styrs 

framförallt från hjärnan och den styr när vi bör äta (dagtid) och sova (nattetid) för att må bäst 

och prestera bäst. När kroppstemperatur och prestationsförmåga sjunker nattetid även om man 

är vaken, vilket avspeglas i olycksfallsstatistik med relativt sett fler olyckor nattetid inom 

trafik och industri. Även under eftermiddagen infaller en svacka i vakenhet och 

prestationsförmåga, en svacka som beror på dygnsrytmen än på mättnadseffekter efter 

lunchen. Man kan undra varför skola och arbetsliv börjar så tidigt på dagen med tanke på att 

utpräglade morgonmänniskor är relativt få samtidigt som arbete under tidiga morgnar är 

förknippade med ohälsa och olycksfallsrisker.  Förutom att skolan börjar tidigare har många 

elever långa restider dessförinnan. Enligt sömnforskare har tonåringar biologiska skäl att vara 

morgontrötta. Lennernäs menar att det kanske är dags att se över schemat för en bättre 

anpassning och öka prestationen. Idag är det dock bäst att söka anpassa dygnsrytmen efter 

skola och arbetstider, vilket i praktiken innebär att kvällspigga tyglar sin kreativitet och lust 

att vara aktiva under sena kvällar. Detta kan vara en av de främsta fakorerna till varför barn 

och ungdomar väljer att hoppa över frukosten menar Lennernäs (1998).  

 

Lennernäs (1998) skriver att det finns väldigt få studier som visar sambandet mellan hur 

näringsämnen påverkar olika mentala funktioner, mer forskning behövs om matens effekt på 

vakenhet och prestation. Trots denna brist på forskning kan man konstatera att förutsättningar 

för lärande ork och koncentrationsförmåga sammanhänger med matvanor och framförallt brist 

på regelbundna vanor. Med frukosten inräknad bör en skolungdom ha konsumerat ca 60-75% 

av dagsbehovet energi, frukost, skollunch och mellanmål inräknat, innan skoldagens slut vid 

16-tiden. Den som hoppar över frukost och äter sopplunch eller lätt lunch, som skolor börjat 

servera har istället fått i sig 5-15% av behovet under denna tidsperiod.   
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Mjölkfrämjandet (2012) skriver ”att inlärningen påverkas negativt om det går mer än två 

timmar mellan måltiden och inlärningstillfälle”. Ett dåligt frukostintag har visat sig ha bland 

annat en dålig effekt på den initiativrika förmågan och den fysiska och psykiska uthålligheten 

och de menar att många studier pekar på goda effekter vid regelbunden frukost. Frukost 

påverkar vårt medvetande, koncentration och minne. 

 

I den danska litteraturstudien; Kostens betydning for læring og adfærd hos børn (2009) 

beskriver författarna en genomgång av tidigare vetenskapliga underlag för hur kosten 

påverkar barns lärande och beteende. De menar att hoppa över frukosten som barn 

sammanfaller ofta med en ohälsosam kost också resten av dagen och att detta oftast ses hos 

barn från fattigare socioekonomiska förhållanden. (Schack-Nielsen m.fl, 2009 s.4-7) 

Författarna beskriver hur hjärnan, liksom resten av kroppen behöver näringsämnen fett, 

protein och kolhydrater, vitaminer, mineraler, essentiella aminosyror och essentiella fettsyror. 

Hjärnan behöver dessa näringsämnen för att bygga och underhålla sin struktur och att fungera 

normalt. Vid brist på näringsämnen prioriterar kroppen ofta hjärnan i förhållande till andra 

organ, även om det kan innebära att deras funktioner inte fungerar som de ska. (Schack-

Nielsen m.fl., 2009 s.14)  

I en engelsk observationsstudie (2007) som gjordes om vikten av frukostens energiinnehåll 

och prestation. I studien mättes hur mycket tid varje barn tillbringade för att lösa problem, 

lyssna eller samspela med läraren, och hur mycket tid barnet inte hade fokus på undervisning 

eller uppvisade störande beteende. De barn som hade fått en frukost med låg energi visade sig 

att de inte kunde koncentrera sig på undervisningen än barn med högre energiintag till frukost. 

I den danska litteraturstudien tas även upp en spansk studie som gjordes 2003, där man 

framförallt undersökte hur en stadigvarande frukost med ett energiintag på minst 20% av det 

dagliga energiintaget påverkade barn och ungdomars prestation mellan 9-13år.  Det visade att 

endast 42% av barnen som åt en frukost på mins 20% av det dagliga energiintaget menar 

Nielsen (2009).  

 

I studien Högstadieenkäten (1997) så var syftet med undersökningen att kartlägga 

högstadieelevers matvanor, hur de mår och känner sig i skolan och vad de presterar i skolan. 

Studien visade att flertalet elever har goda matvanor, mår bra och presterar bra i skolan. 

Studien visade också att oroväckande många elever äter ibland eller sällan frukost (14%), äter 

frukost ensamma hemma (41%) och ersätter sig med olika typer av mellanmål på 

förmiddagen. 28% av eleverna uppgav att de kände sig trötta och hängiga i skolan och många 
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ansåg sig då ha det svårt med skolarbetet. Undersökningen visade också klara samband 

mellan frukost och betyg då 14% av de som aldrig äter frukost mådde sämre och hade sämre 

betyg. Av 1759 tillfrågade elever i högstadiet så visar studien att 90% av pojkarna och 82% av 

flickorna äter frukost 3-5 dagar i veckan. Resterande 10% äter ingen frukost alls eller 

maximalt 2 gånger i veckan.  (Nordlund & Jacobson, 1997 s.37) 

 

 Nordlund & Jacobson (1997) visade också att tre av fyra högstadie elever äter frukost alla 

dagar i veckan de går i skolan.  

 

 

 

1.2.5 Frukost i skolan  

Lennernäs (1998) menar att genom att servera frukost i skolan är ett bra sätt att ge elever en 

god start på dagen och för att få elever att komma i tid. Detta visar exempel som presenteras i 

Kellogs´s frukostrapport 97. De som saknar aptit rekommenderas annars att ta med ett 

matpaket till skolan för att undvika hunger, koncentrationssvårigheter och kanske 

skräpmatsätande före lunch. Tidigare studier visar att det kan vara svårt att ta igen en 

överhoppad frukost senare under dagen. Skolan utgör en viktig arena och skolan har stor 

möjlighet att nå och kunna påverka eleverna. Hon skriver att ”de medel som satsats på elever, 

lärare och lokaler måste förvaltas; hungriga och därmed okoncentrerade elever har en dålig 

beredskap för att tillgodogöra sig undervisningen. Skolans elever tillbringar relativt stor del 

av sin livstid i skolan, man bör äta den största delen av dagsbehovet under skoldagen och att i 

skolan finns goda möjligheter att säkerställa kosten för barn med dåliga näringsförhållanden 

i hemmet. (Lennernäs, 1998 s.24)  

 

Man har sett att barn och ungdomar som ätit sin frukost i skolan genom ett frukostprojekt 

förbättrade sina skolprestationer och att skolk minskade.  

 

Mjölkfrämjandet har arbetat med flera projekt med frukost i skolan och de menar att det finns 

många undersökningar som pekar åt samma håll. Många av de elever som går i skolan har fått 

sin frukost serverad under förskoleperioden. När de sedan börjar i skolan så hamnar de 

ansvaret på familjen att barnen äter frukost. Mjölkfrämjandet (2012) menar att i dagens 

samhälle är det många familjer där föräldrarna åker tidigt på morgonen och om då inte skolan 

erbjuder frukost är det upp till barnen själva att få i sig mat innan man går till skolan Vidare 
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menar Mjölkfrämjandet (2012) också att skolan har stor betydelse när det gäller att skapa bra 

matvanor. Frukost ökar koncentrationsförmågan och inlärningen, De tar även upp att eleverna 

blir lugnare och mer rofulla. 

Abrahamsson m.fl. (2006) menar att det finns många olika orsaker till att matvanorna ofta 

försämras när barnen blir äldre. De vuxnas attityder och beteenden är en viktig faktor. 

Ungdomarnas egna attityder till mat och måltidsmiljön är ytterligare faktorer av betydelse och 

bör observeras vid planering av maten till barn och ungdomar i skolan. Maten i skolan har stor 

inverkan på många barns kostvanor. 

 

En tidigare dansk litteraturstudie gjord av Schack-Nielsen (2009) om ämnet frukost visar att 

frukost i skolan började i England och USA. Där finns det ett flertal studier om deltagande om 

frukost i skolan. Det var från början en amerikansk idé, som finansierades av Förenta 

staternas Department of Agriculture (USDA). Detta startades redan 1966 för att hjälpa 

skolorna att erbjuda frukost för barn i fattiga områden som var i behov av det. Med tiden blev 

fanns också erbjudandet på flera platser i landet och frukost erbjuds till skolor även i mer 

välbärgade områden. Priset för frukost var då styrd av föräldrarnas inkomst och var gratis för 

de fattigaste. Man tror att mer än 7 miljoner barn äter frukost i skolan varje dag.  

 

Ett försök att motverka bristen av frukost på brittiska barn i England så har frukost i skolan 

anordnats på skolor över hela Storbritannien. Att erbjuda frukost i skolan kan ge en näringsrik 

frukost för barn innan skolan och då i en säker, övervakad miljö, där de kan utveckla 

färdigheter och sociala kontakter med skolpersonal och barn i alla årskurser. En engelsk 

studie (2012) visar att 56% av skolorna i England erbjöd frukost i skolan till eleverna. (s.1-3) 

I denna studie visade författarna att 4% av barnen åt frukost på en skola När detta grovt 

gjordes om till hela brittiska befolkningen så ledde detta till att ca 190000 barn äter frukost på 

skolan dagligen. Eftersom endast 4% av de tillfrågade barnen åt frukost på skolan är det 

troligt att närvaron vid frukosten var låg och varierande. Det är också möjligt att förståelsen 

av begreppet ”frukost i skolan" kan skilja mellan olika skolor, lärare och barn. Till exempel 

kan tillgången till mat innan skolan inte nödvändigtvis måste ges i skolans matsal tillsammans 

med andra elever, men fortfarande skulle detta räknas som att man får frukost som äts i skolan 

menar författarna. (Hoyland m.fl., 2012 s.7-8) 

 

Skolmatens vänner gjorde 2008 tillsammans LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och de 

bondeägda livsmedelsföretagen en studie bland kommunpolitiker om deras syn på skolmat 
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och förskolemat. Organisationerna arbetar för att värna om maten i skolan och för att 

stimulera elevernas intresse för bra mat.  

En av frågorna som ställdes var om synen för frukostservering i skolan. Studien visade att 

nästan var tredje nämndordförande (31%) anser att det är viktigt eller mycket viktigt att de 

kommunala grundskolorna erbjuder sina elever möjligheten att äta frukost i skolan. Studien 

visade alltså att frukostservering i kommunens grundskolor är således något som en hel del 

politiker skulle vilja ha. (s.30) 

Studien visar också att ca hälften av landets kommuner så finns det kommunala grundskolor 

som serverar frukost, men bara 1% av alla kommuner verkar erbjuda alla sina elever denna 

möjlighet.  Enligt studien så förekom det frukost i skolan på 30% av landetskommuner hösten 

2007 men enligt de politiker som var tillfrågade under studien så visade det sig att 

frukostservering finns i 48% av kommunerna. (s.40) 

 

Precis som Lennernäs (1998) skriver (se avsnitt frukost i relation till prestation) att dagens 

ungdomar ibland vänder på dygnet. Genom att servera frukost i skolan blir det lättare för alla 

trötta tonåringar att äta på morgonen och detta på grund av att när man kommer till skolan har 

kroppen hunnit vakna och därmed aptiten också som medför en hungerkänsla.. Att då få 

kunna äta sin frukost på morgonen i skolan ger välbehövlig energi och näring och gör att 

eleverna orkar med skolarbetet bättre menar Mjölkfrämjandet. Studier på skolor där man 

redan serverar frukost så har elever berättat att de mår bättre och orkar med skolarbetet bättre 

och mer. Skolmiljön upplevs då också som lugnare av både elever och lärare. 

(Mjölkfrämjandet, 2012a s.12) 

 

 

 

1.2.6 Vad säger Lgr11?  

Lennernäs (2011) skriver att när kroppen är i obalans uppstår hunger, törst eller trötthet. Att 

då prestera på prov, skaffa höga betyg eller vinna en tävling är då mycket svår. Hon menar att 

skolan kan vara med och bidra till elevernas egna matvanor genom träning av elevens 

förmågor, förmåga att sätta och uppnå mål, kan vara en metod för att inrätta hälsosamma 

matvanor. Elevens kroppsuppfattning och att eleven känner sig nöjd med sitt utseende har 

betydelse för självförtroende och hälsosamma levnadsvanor som att äta skollunch, fetma och 

missnöje med kroppsvikten hänger samman med ohälsosamma matvanor och levnadsvanor 

som rökning menar Lennernäs.  
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I läroplanen anges att ”skolan har ett gemensamt ansvar för hälso- och livsstilsfrågor. Alla 

ämnen skall sedan bidra med sitt till skolans egna hälsouppdrag”. (Skolverket, 2012b s.6) 

Man kan se tydliga kopplingar till att skolan skall ge eleven underlag för att leva hälsosamt 

och ge eleven bra verktyg om levnadsvanor och kost att ta med sig i framtiden. I läroplanen 

går det att läsa ”att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har 

fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 

samhället”. (Skolverket, 2011 s.14). Går man sedan och läser vad som står skrivet i 

kursplanerna för idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap så hittar man följande. I 

kursplanen för hem- och konsumentkunskap står det ”att undervisningen ges förutsättningar 

utveckla sin förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och 

sammanhang”. (Skolverket, 2011 s.42) Läser man syftet till ämnet idrott och hälsa så kan man 

läsa att ”eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska också ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (Skolverket, 2011 s.51)  

 

Skolverket (2011c) skriver att det finns forskning om hur man hur man ska äta för att må bra 

men det är svårt att överföra den forskningen till det verkliga livet och hur måltiderna skall 

komponeras. De tar upp att man som lärare kan lära eleverna olika verktyg för att lära sig 

måltidsplanering. Ett exempel som tas upp är tallriksmodellen (se figur. 2), som är ett 

hjälpmedel för att äta ekonomiskt, miljövänligt och framförallt hälsosamt.  

Vidare går det att läsa i kursplanen för hem- och konsumentkunskap att i årskurserna 1-6 ska 

eleverna bekanta sig med ”olika verktyg som stöds för planering av varierande och 

balanserande måltider kan fördelas över en dag”. Genom detta så utvecklar eleverna en 

huvudsaklig förståelse för hur intaget av olika livsmedel kan fördelas, både över en måltid och 

över en dag. Den som äter regelbundet orkar mer. Att tidigt bli medveten om detta 

grundlägger hälsosamma vanor som kan följa eleverna genom livet. (Skolverket 2012c, s.14) I 

äldre årskurser ska sedan detta fördjupas till att utveckla kunskapen om hur måltider kan 

komponeras utifrån individuella behov av energi och näring beroende på kön, kroppsstorlek, 

fysisk aktivitetsgrad mm. Innehållet i kursplanen för hem- och konsumentkunskap handlar 

alltså både om att utveckla kunskaper om skilda behov hos olika människor, och om att kunna 

komponera väl avvägda måltider med dessa behov i åtanke. (Skolverket, 2012c s.14) 
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En viktig del i undervisningen i idrott och hälsa är kostens betydelse för den fysiska förmågan 

i årskurserna 7-9. (Skolverket, 2012b, s.15) Detta innebär också att ge eleverna att utifrån sina 

egna erfarenheter utveckla kunskaper om hur olika träningsmetoder, kost och andra faktorer 

kan påverka deras fysiska förmåga. (Skolverket, 2012b, s.7) 

 

 

 

1.3 Syfte  

Syftet med min undersökning var att få svar på frukostens betydelse för klimat och 

prestationer i skolan. Hur elevernas frukostvanor ser ut, vad eleverna tycker om frukosten i 

skolan och varför man väljer att äta sin frukost där och hur eleverna ser på frukostens 

betydelse för sitt skolarbete. 

 

 

 

1.3.1 Frågeställningar 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

• Hur ser elevernas frukostvanor ut? 

• Hur ser eleverna på att skolan serverar frukost och varför väljer man att äta sin frukost 

i skolan? 

• Vad kan frukosten ha för betydelse för skolan? 

• Vilken uppfattning har eleverna på frukostens betydelse för sina resultat i skolan?  
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2 METOD 
I denna studie har jag valt att använda mig av metoder som ger både kvantitativ data och 

kvalitativ data.  

 

Jan Trost (2007) beskriver att i en kvantitativ studie använder man sig av siffror, där man vill 

kunna ange ett visst antal i sin studie. Han menar att om man i sin studie vill få fram vad ett 

visst antal procent av befolkningen tycker så skall man använda sig av en kvantitativ metod. 

En kvalitativ undersökning så vill man i sin studie undersöka människors sätt att urskilja 

varierande handlingsmönster, är en kvalitativ studie mer rimlig menar Trost. (Trost, 2007 

s.18-23) Svenning (2003) förklarar också skillnaden på liknande sätt. Han menar att hårddata 

utgör grundstommen i en kvantitativ undersökning och att detta uttrycks i siffror. Med hjälp 

av dessa siffror kan man skapa en överblick över ett stort material. Siffrorna sammanfattar 

och ger överblick. Svenning menar att en kvantitativ studie ger svar på frågan ”hur många”, 

men sällan eller aldrig på frågan ”varför”. Han menar att en kvantitativ undersökning kan ha 

som syfte att ge en beskrivning av verkligheter. En kvalitativ studie utgör mjukdata enligt 

Svenning. I en kvalitativ studie kan du få svar på varför och använder sig av ord som ”större 

än”, ”mindre än” eller en ”lätt ökning”, med hjälp av metoder som intervjuer eller 

observationer. (Svenning, 2003. s. 69-75) 

 

”Om frågeställningen gäller hur många eller hur vanligt, då skall man göra en kvantitativ 

studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller hitta mönster så skall man göra en 

kvalitativ studie”. (Trost, 2007, s.23) 

 

 

 

2.1 Urval 

Mina enkäter, intervjuer och observationer gjordes på en grundskola i mellersta Sverige i 

årskurserna 7-9 som serverar frukost varje morgon innan skolan. På skolan går 155 elever och 

har ca 30 anställda. Innan jag började med mina enkäter, intervjuer och observationer så 

skickade jag ut ett föräldrabrev (bilaga 2) till alla elevers föräldrar. Detta eftersom att eleverna 

som deltog i studien inte är myndiga och därför behövs målsmans tillstånd. Johansson och 

Svedner (2010) skriver att genom att följa de forskningsetiska anvisningar så visar man 

respekt för de personer som är med och deltar. Författarna menar att man vinner i förtroende 
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och därmed ökar också motivationen hos de som medverkar i undersökningen. (s.22-23). 

Svenning (2003) menar att för att betona vikten av studien så skall brevet skickas i vita kuvert 

och med fastklistrade adressetiketter. (s.121) För att försöka att få tillbaka så många svarsbrev 

som möjligt så skickade jag med ett frankerat svarskuvert som var adresserad till skolan. Efter 

första utskicket fick jag tillbaka 44 stycken svar varav 39 stycken svarat ja. Med tanke på min 

studies reliabilitet och validitet så bestämde jag mig för att skicka ut ett nytt föräldrabrev 

(bilaga 2). Svenning (2003) skriver att man får vara beredd att påminna folk att besvara brevet 

vid flera tillfällen för att öka svarsfrekvensen. (Svenning, 2003, s. 122) Slutligen fick jag 

tillbaka 111 stycken varav 98 svarat ja. Respodentgruppen består av 47 killar och 51 tjejer. 

Fördelningen är 14 killar i årskurs 7, 16 killar i årkurs 8 och 17 killar i årskurs 9. 

Fördelningen bland tjejerna är 9 elever i årskurs 7, 24 i årskurs 8 och 18 i årkurs 9. Bortfallet 

vid det tillfälle som jag gjorde min enkät var 12 stycken elever, detta på grund av bland annat 

ledighet och sjukdomar bland eleverna. Valet av elever som jag intervjuade gjordes efter mina 

enkäter och observationer då jag valde elever som jag vet åt frukost på skolan dagligen. 

Slutligen gjordes enkäten av 86 elever varav 41 killar och 45 tjejer. Åldern på respondenterna 

varierade mellan 12-16 år gammal varav 13 bor 0-1km från skolan, 48 bor 1-5 km från 

skolan, 16 stycken elever 5-10 km från skolan, 3 stycken elever 10-20 km från skolan och 2 

elever bor 20-50 km från skolan. 

 

 

  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att samla in all data så valde jag att använda mig av så kallad metodtriangulering. 

Svenning (2003) menar att metodtriangulering är ett sätt att uppnå en slags kontroll av 

kvalitativa data och triangulering av metoder är när man inom en och samma metod vill 

utveckla så många olika mått som möjligt. Författaren skriver att man blandar hård data och 

mjukdata, enkäter och observationer. Han tar upp en liknelse vid navigering till sjöss som ger 

ett bra exempel på vad metodtriangulering är: ”Ju fler bäringar man tar ut desto säkrare blir 

man på båtens position” (s.93) Genom att blanda mellan de olika metoderna i en så kallad 

metodtriangulering så får man ut ett bredare resultat. Eftersom hårddata ger svar på frågan 

”hur många?”, och mjukdata ger svar på frågan ”varför?”. Därför är det en rimlig tanke att de 

skall komplettera varandra menar Svenning. (s.95) 
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För att samla in min data så använde jag mig av en enkät som jag gjorde under skoltid vid ett 

tillfällen. Under tiden när frukosten serverades på skolan gjorde jag intervjuer med elever och 

personal på och samtidigt löpande observationer. Löpande observationer lämpar sig enligt 

Johansson och Svedner (2010) väl för mindre undersökningar eftersom de ger ett rikt material 

och tydliga beskrivningar. Johansson och Svedner (2010) skriver också att intervjuer ger, rätt 

använd, kunskap som är direkt användbar i läraryrket och att observationer kan vara den mest 

givande metoden för att få fram ett bättre resultat (s.34) 

 

 

 

I studien så har jag använt mig av:  

• Enkäter 

• Intervjuer 

• Observationer 

• Litteraturstudier 

 

 

 

2.3 Procedur 

Under VT-12 fick jag veta att en grundskola i mellersta Sverige skulle erbjuda frukost till alla 

elever under HT-12. Jag tog då personlig kontakt med skolans rektor och efter en kort intervju 

fick jag veta vad skolan hade för syfte med att servera frukost i skolan. Skolans syfte med att 

servera frukost är att alla elever ska ha samma förutsättningar. Att få chansen att äta en bra 

och riktig frukost innan skolan börjar. Jag tyckte detta verkade väldigt intressant och relevant 

för mitt framtida yrke som lärare i idrott och hälsa samt hem-och konsumentkunskap. Kontakt 

via mail  togs i början av HT-12 för att få veta mer om skolans projekt om frukost. En 

projektplan (bilaga1) skrevs som jag bifogade till rektorn på skolan för att hon skulle få veta 

hur jag tänkt med min studie. I början av höstterminen så skrev jag ett föräldrabrev (bilaga2) 

som skickades med post till alla skolans elevers målsmän. I kuvertet så skickade jag även med 

ett frankerat svarskuvert som var adresserad till skolan, detta för att göra det så enkelt som 

möjligt och minska risken för att föräldrabrevet inte skulle skickas tillbaka. Föräldrabrevet 

innehöll information om studiens syfte och att allt deltagande kommer att behandlas anonymt.  



 22 

En litteraturstudie gjordes på ämnet och jag valde att bland annat kolla upp frukostens historia 

för att komma närmare på hur människors frukostvanor har sett ut genom åren och vad 

tidigare forskning har visat, om hur dessa studier är jämförbara med min studie.   Efter att ha 

läst in mig på ämnet så utformades en testenkät (bilaga3). Testenkäten gjordes på ca 30 

elever, detta för att fastställa frågorna och undersöka ifall frågorna var relevanta för studien 

och enkla för eleverna att förstå. Sen har intresset för frukost varit stort under hela min 

utbildning så jag tyckte det vore intressant att kunna jämföra resultatet lite också även fast 

testenkäten inte togs med i den riktiga studien. Genom olika former av granskningar och 

kontroller av olika personer så fastställdes den riktiga enkäten som skulle användas (bilaga4). 

Första enkäten (bilaga 3) innehöll frågor inriktade mot hur elevernas frukostvanor ser ut idag 

och enkäten som användes  innehöll frågor om hur eleverna ser på frukosten som serveras i 

skolan samt frågor om deras frukostvanor. Intervjufrågor gjordes i samband med att den andra 

enkäten fastställdes och intervjuer och observationer gjordes också under tiden för att se 

skillnader i elevklimat och få ut lite av elevernas, lärarnas och annan personals personliga 

åsikter om att frukost serveras i skolan.  

 

 

 

2.3.1 Etiska aspekter 

Jag har tagit stor hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som Ejlertsson 

(2005) tar upp. Jag informerade alla deltagarna om att det var frivilligt att delta och enkäten 

var helt anonym. Jag skickade även ut två föräldrabrev (bilaga 2 och 3) för målsmans 

underskrift. Syftet med studien informerades till deltagarna på två olika sätt, dels genom 

föräldrabreven som skickades hem och dels innan deltagarna gjorde enkäterna. 

Ejlertsson (2005) menar att etiska överväganden är viktiga då en enkätundersökning planeras. 

Författaren tar upp olika krav så måste följas vi en studie där forskningen avser människor. 

• Informationskravet,	  att	  informera	  deltagarna	  om	  att	  studien	  är	  frivillig	  och	  vilket	  

syfte	  man	  har	  med	  studien.	  

• Samtyckekravet, att deltagarna själv får bestämma över sin medverkan. För en person 

under 15 år så skall vårdnadshavare ha samtycke. 

• Konfidentialitetskravet, att alla deltagare skall vara anonyma. 

• Nyttjandekravet, att all insamlad dokumentation används för det ändamål som studien 

avser. (Ejlertsson, 2005, s.29-30) 
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2.3.2 Utformning av enkät 

Jag valde att använda mig i första hand av enkäter. Enkäter ger bred men ytlig information. 

Mitt fokus var att göra enkäterna korta och med enkla svarsalternativ. Enkätmetoden är en bra 

metod om man söker svar på faktafrågor. Johansson och Svedner (2010) menar att det är 

viktigt att göra en enkät kort och att i första hand använda frågor med fasta svarsalternativ. De 

menar att om det är möjligt så ska man undvika frågor med öppna, svar, detta för att göra det 

så enkelt som möjligt för deltagarna i studien.  

Johansson och Svedner (2010) beskriver att det är svårt att utforma och konstruera bra 

enkätfrågor. De menar att det är viktigt att titta efter liknande arbeten på samma tema som 

man kan bygga vidare. Tidigare arbeten kan ha spännande resultat eller förslag på fortsatta 

undersökningar. Att använda sig av tidigare enkäter och välja ut de frågor som passar in på 

området man själv skall undersöka och samt lägga till frågor som rör sitt område minskar 

svårigheter som att ta fram svårtolkade frågor eller öppna frågor. (Johansson och Svedner,  

2010 s.25) Ejlertsson (2005) skriver också att man många gånger kan utnyttja frågor som 

konstruerats och använts av andra. Detta ger fördelar som att spara tid med 

frågekonstruktionen, men också för att ha ett anat material att jämföra med. (8) 

I min första enkät (bilaga 3) som blev en testenkät så använde jag dels mig av några tidigare 

frågor som Arla foods (2010) använde i en undersökning om människors frukostvanor och 

dels några egna. Jag använde mig av korta tydliga frågor med varierande antal svar som 

deltagarna kunde fylla i. Första enkäten gjordes med syfte för att få en uppfattning om hur 

frågorna till eleverna skulle utformas för att göra det så enkelt som möjligt och för att behålla 

reabiliteten och validiteten i mina frågeställningar. Till slut bestämde jag att den första 

enkäten blev en försöksenkät eftersom att alla av frågorna inte var relevant för min studie och 

att det blev väldigt mycket interna bortfall med vissa frågor. Min tanke med den första 

enkäten var att få en uppfattning om hur frukostvanorna såg ut för eleven just då för att sedan 

se om frukostvanorna hade förändrats eftersom.. I den första enkäten hade jag frågor rörande 

hur långt man hade till skolan och hur man åt sin frukost, ensam eller tillsammans med någon 

annan. Frågorna handlade också om hur ofta man åt frukost och vilken var den vanligaste 

anledningen till att man ibland hoppar över frukosten. Vidare ville jag också undersöka vilken 

uppfattning eleverna hade på frukostens inverkan på dels deras egna studier och dels på deras 

egna koncentrationsförmåga. Slutligen var också tanken att undersöka vad det första man åt 

om man hoppat över frukosten, om man väntade ända till lunchen eller om man köper något i 

cafeterian. Allt för att få en bra grund på hur elevernas frukostvanor såg ut innan skolan 

började erbjuda frukost.  
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I min andra enkät (bilaga 4) så använde jag mig dels av frågor utifrån min första enkät som 

jag såg fungerade samt frågor från Mjölkfrämjandets egna hemsida om frukost i skolan. De 

har tagit fram olika frågeformulär om just frukost i skolan som är utformad för elever som 

både äter frukost i skolan och de elever som inte äter frukost i skolan. Andra enkätens syfte 

var mer inriktad på att få se elevernas attityd till frukost och vad de anser om att frukost 

serveras i skolan och om man väljer att äta där. Vad är bra respektive dåligt med att servera 

frukost i skolan?  Är frukosten viktig för dem och kan de se samband mellan frukost och deras 

egna skolarbete. 

Alla frågor till båda enkäterna valdes efter hur pass bra anpassad de var mot gruppen som 

skulle delta. Jag anser att frågorna var lätta för eleverna att förstå. Genom att ha lätta och 

svårtolkade frågor så anser jag att man undviker interna bortfall. Interna bortfall är när 

respondenterna har undvikit eller svarat fel på vissa enstaka frågor. (Ejlertsson, 2005 s. 25) 

 

 

 

2.3.3 Utformning av intervjufrågor 

Intervju innebär direktkontakt mellan intervjuaren och den intervjuade. (Ejlertsson, 2005 s. 7) 

Jag konstruerade frågorna i förhand men med relativt låg standardiseringsgrad. Ejlertsson 

(2005) menar att en intervju med låg standardiseringsgrad så har bara frågeområdena 

fastställts i förväg och att frågorna formuleras efterhand för att klarlägga och fördjupa den 

intervjuades tidigare svar. Svenning (2003) menar att intervjuer är en kvalitativ undersökning 

som ger exempel som man sedan kan dra mer eller mindre långgående slutsatser. (s.86) 

Johansson och Svedner (2010) menar att intervjuer ger intressanta resultat om t.ex. barns 

attityder och förhållningssätt och ger samtidigt kunskap som kan användas direkt i läraryrket. 

(s.34) 

Intervjufrågorna (bilaga 6) gjordes med syfte för att få en uppfattning för hur lärare och annan 

personal på skolan uppfattar frukosten på skolan. Vad de tycker att de kan se för förändringar 

hos bland annat eleverna och även om de kan se skillnad på klimatet bland eleverna på skolan. 

Kan de se någon skillnad? Frågorna till eleverna utformades för att få en klarare bild av vad 

de tycker om att frukost serveras i skolan, vad är positivt och vad är negativt. Frågorna 

gjordes för att få ganska öppna svar med syftet att den intervjuade skall kunna ge så bra svar 

som möjligt. Detta menar Johansson och Svedner (2010) att det är den stora svårigheten, att 

den intervjuade ger uttömmande svar och att svaren avspeglar dennes inställning och 
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erfarenheter. Författarna menar att man skall försöka ställa frågor som den intervjuade kan 

svara på genom att berätta om sina tidigare erfarenheter. 

 

 

 

2.3.4 Observation 

I en observation är forskaren mitt i. Svenning (2003) menar att observationer är en utmärkt 

metod för att förstå vår egen kultur och deltagarobservationer innebär många olika skildringar 

mellan att iaktta, lyssna, fråga och handla. Vidare skriver författaren att observationsmetoden 

i stort, lämpar sig bäst för studier av beteenden vid väl avgränsande situationer t.ex. i 

klassrum. (s.144)  Mitt största syfte med mina deltagande observationer var att se om hur 

elevklimatet blev, efter tidigare erfarenheter på skolan så kan det vara ganska stökigt klimat 

under luncher och på raster. Tidigare forskning visar också att frukost också har en social 

faktor bland människor.  

Johansson och Svedner (2010) beskriver en metod som kallas för en etnografisk metod. De 

menar att man observerar händelser som sker i t.ex. ett klassrum. Det är en kort observation 

men den ger en allsidig blick över situationen. Man gör då observationer där man använder 

sig av en deltagande observation. Författarna menar att man finns med i rummet och gör sina 

iaktagelser som passiv deltagare i arbetet. (s.56)  

Jag gjorde löpande observationsprotokoll (bilaga 7) på mina iakttagelser.   

 

 

 

2.4 Analysmetoder 

Bearbetningen av all data börjades med att varje enkät sammanställdes i ett dokument för att 

jag skulle få en viss överblick. Svaren delades in i tjejer och killar samt alla deltagare. Sedan 

inleddes analys av frågorna och analys av olika grupper. Intervjuerna från eleverna och övrig 

personal på skolan samt observationsprotokollen sammanställdes på liknande sätt då jag 

analyserade svaren och jämförde med enkäterna för att få mer information. Svenning (2003) 

menar att all analys går ut på att hitta mönster. (s.161) 
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2.5 Bortfall 

Här tas det eventuella bortfallet i studien upp. 

 

2.5.1 Externt bortfall 

Av 155 föräldrabrev som skickades hem till elevernas föräldrar så kom 111 (71%) tillbaka. 

De övriga 44 räknas i studien som externt bortfall. Ejlertsson (2005) menar att ju större 

bortfallet är risken för att felaktiga generaliseringar till målpopulationen. (Ejlertsson, 2005, 

s.26) Eftersom att båda enkäterna gjordes under skoltid så blev det ett visst externt bortfall på 

grund av att de elever som skulle vara med och delta i undersökningen var sjuka eller lediga 

från skolan under den dagen.  

 

 

 

2.5.2 Internt bortfall 

Det interna bortfallet var relativt låg då jag fokuserat på att använda mig av enkla frågor som 

var lätta att förstå. Ejlertsson (2005) skriver att det interna bortfallet kan vara lågt då det kan 

handla om enstaka frågor som en deltagare inte har svarat på eller inte förstått frågan.  

 

 

 

2.6 Studiens pålitlighet  

Jag tycker att de elever som har svarat på båda enkäterna, samt intervjuerna är representativ 

för eleverna på skolan. Både enkäten om elevernas frukostvanor och de elever som äter 

frukost på skolan då jag gjort dels observationer i matsalen kontinuerligt och gjort två enkäter 

under två andra skoldagar. Jag tror att resultaten inte får betraktas allmänt över hela gruppen 

då det externa bortfallet på de elever som inte deltar i studien är ganska framträdande.  
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3 RESULTAT 
Jag har genomfört min enkätundersökning under skoltid med sammanlagt 86 elever som 

besvarade mina enkätfrågor. Samtidigt har jag gjort intervjuer med 6 elever och 4 intervjuer 

från personalen på skolan. Vidare så har jag också gjort observationer i skolmatsalen under 

tiden då frukosten serverades i skolan. Undersökningsgruppen redovisas i metodkapitlet och 

de frågor som redovisar elevernas frukostvanor, vad man tycker om att frukost serveras i 

skolan, varför man väljer att äta frukost i skolan och hur elevernas uppfattning om frukostens 

betydelse för det egna skolarbetet ser ut.  

 

 

 

3.1 Sammanställning av enkäter 

3.1.1 Hur ser elevernas frukostvanor ut? 

Elevernas frukostvanor är väldigt varierande. Skillnaden mellan könen är också stor i vissa 

frågor. Många av de tillfrågade eleverna äter frukost dagligen. Resultatet i diagrammet visar 

att en stor del av undersökningsgruppen väljer att äta frukost ofta. (figur. 5). 45% av alla 

elever som deltog i undersökningen äter frukost 7 dagar i veckan, till det läggs till att 19% av 

de tillfrågade eleverna äter frukost 5-6 dagar i veckan. Resultatet visar att det inte är stor 

skillnad mellan killar och tjejers frukostvanor. Resultatet visar också att endast 7% av 

eleverna som deltog i studien aldrig äter frukost.  

 

 
Figur. 5: Antal dagar i veckan med frukost totalt. 
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Resultaten i studien visar att 44% av respondentgruppen aldrig hoppar över frukosten och där 

resultatet visar en ganska markant skillnad mellan killar och tjejer. Där killar mer sällan 

(51%) hoppar över frukosten än tjejerna (38%). Resultatet visar också att många elever 

hoppar över frukosten 1-2 dagar i veckan (22%), och att 11% alltid hoppar över frukosten. 

Största anledningen till att man inte äter frukost innan man åker till skolan är att man inte 

hinner äta, man är stressad och vill hellre sova lite längre. 

Många av eleverna äter sin frukost i hemmet och resultatet i studien visar att de elever som 

äter frukost, äter sin frukost vanligtvis i hemmet (65%) innan de går till skolan. Drygt 28% 

äter sin frukost i skolan. Resultatet visar att tjejer i högsta grad väljer att äta sin frukost i 

hemmet (70%) medan killarna är mer benägna att äta sin frukost i skolan (29%).  

Nästan hälften av de tillfrågade eleverna (48%) äter sällan sin frukost tillsammans med en 

vuxen. Till detta läggs det att 31% äter sin frukost tillsammans med en vuxen 1-2 dagar i 

veckan. 

 

Frukosten är en viktig del för de tillfrågade eleverna och resultatet i studien visar väldigt 

tydligt att frukosten är viktig (figur. 8). 80% av tjejerna svarade att frukosten är viktig för 

dem, av killarna svarade 77% att den är viktig. Bara 13% av tjejerna och 10% av killarna 

svarade att frukosten inte är viktig och 7 % av tjejerna och 13% av killarna vet inte om 

frukosten är viktig.  

 

 
Figur 8. Frukostens betydelse för eleverna 
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3.1.2 Sammanfattning elevers frukostvanor. 

Elevernas frukostvanor är väldigt varierande. Resultaten visar att många elever anser att 

frukosten är viktig för dem. 45% av alla elever som deltog i undersökningen äter frukost 7 

dagar i veckan, till det läggs till att 19% av de tillfrågade eleverna äter frukost 5-6 dagar i 

veckan. Resultatet visar också att det inte är stor skillnad mellan killar och tjejers 

frukostvanor. De flesta av eleverna hoppar aldrig över frukosten men det finns ändå ett visst 

antal som alltid gör det, detta mycket på grund av att eleverna känner sig stressade och hinner 

helt enkelt inte äta sin frukost och att man hellre vill sova längre på morgonen Många av 

eleverna äter sin frukost utan en vuxen person. Resultatet visar också att de flesta eleverna 

äter sin frukost hemma fast det finns också en stor grupp som väljer att äta sin frukost i 

skolan.  

 

 

 

3.1.3 Hur ser eleverna på att skolan serverar frukost och varför väljer man att    

        äta sin frukost i skolan? 

Resultatet visar en stor skillnad mellan tjejer och killar. 29% av killarna äter frukost i skolan 5 

dagar i veckan och 21% av tjejerna (figur. 9). Till dessa läggs att 27% av killarna äter frukost 

i skolmatsalen 4 dagar i veckan medan endast 9% av tjejerna äter frukost i skolan 4 dagar i 

veckan. Av de deltagare som aldrig ätit frukost i skolan visar resultatet att av tjejerna så är det 

hela 42% som väljer att inte äta sin frukost i skolan eller att de aldrig har ätit frukost i skolan 

medan bara 20 % av killarna aldrig har ätit frukost i skolan.  

 

 
Figur. 9 Antal dagar i veckan eleverna äter frukost i skolmatsalen. 
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Resultatet visar att sammanlagt 66% av alla elever anser att det är mycket bra att skolan 

serverar frukost. Där till läggs de 26% av eleverna till som tycker att det är ganska bra att 

skolan serverar frukost. Skillnaden mellan killar och tjejer syns tydligt där 66% av killarna 

anser att det är mycket bra att skolan serverar frukost medan 41% av tjejerna anser att det är 

ganska bra att skolan serverar frukost. Ingen av de elever som deltagit i studien anser att det är 

dåligt att skolan serverar frukost. Många av eleverna anser också att när de äter frukost i 

skolan så får de i sig en bättre frukost än de får när de äter frukost hemma. 20 % av eleverna 

anser att de får i sig en mycket bättre frukost i skolan och 34% anser att de får i sig en något 

bättre frukost än de får när de äter frukost hemma.  

 

Varför man äter frukost i skolan så visar resultatet att de flesta äter sin frukost i skolan av 

sociala skäl eller av att man mår bättre och blir piggare (figur. 10) Många har också svarat att 

det är lugnare att äta i skolan och att man inte behöver äta hemma. 

 

 

 
Figur 10. Huvudorsaken till att äta frukost i skolan. 

 

Den största anledningen till att man inte äter frukost i skolan är helt enkelt att man äter sin 

frukost hemma. Resultatet visar att de dagar man inte har ätit frukost i skolan så har man ätit 

den hemma istället. 77 % av respondenterna har svarat att man ätit sin frukost hemma istället 

för i skolan men också 23% har svarat att man inte har ätit sin frukost hemma. De övriga 

anledningarna till att man inte äter sin frukost på skolan är att man hinner inte (13%), hinner 

inte på grund av skolskjutsarna (6%) och man inte äter frukost (6%) 
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3.1.4 Sammanfattning av hur eleverna ser på frukosten i skolan. 

Frukosten i skolan ger eleverna mycket. Resultaten visar att många elever anser att det är 

mycket bra eller ganska bra att skolan serverar frukost. Största anledningen till att man väljer 

att äta sin frukost är den sociala aspekten. Det är trevligt att äta med sina kompisar, samtidigt 

är det lugnare och ger mindre stressiga mornar. Många anser också att man får i sig en bättre 

och nyttigare frukost i skolan än hemma. Äter man inte frukost i skolan så visar studien att 

man äter sin frukost hemma. Andra anledningar till att man inte äter frukost är att man bland 

annat inte hinner, antingen på grund av att det är stressigt på mornarna eller att man inte 

hinner på grund av skolskjutsarna. 

 

 

 

3.1.5 Vilken uppfattning har eleverna på frukostens betydelse för sina resultat i skolan? 

Elevernas uppfattning på frukostens betydelse för sina egna resultat i skolan är varierande. 

(figur. 11) 22% anser att man har mycket bättre koncentrationsförmåga på förmiddagarna när 

man ätit frukost innan skolan och till det så läggs de elever som anser att man har något bättre 

koncentrationsförmåga (42%). Även många anser också att det inte är någon skillnad på att 

äta frukost eller inte äta frukost innan man går till skolan. Resultatet visar ingen speciell 

skillnad mellan killar och tjejer. 

Att man orkar mer efter man ätit frukost så anser 14% av eleverna att man får mycket bättre 

ork efter man ätit frukost (figur. 12). Även 53% av eleverna anser att orken är något bättre 

efter man ätit frukost. Resultaten visar inte heller här någon skillnad mellan könen. 

Uppfattningen om frukostens betydelse för hur mycket man orkar är lika. 
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Figur 11. Elevernas uppfattning på frukostens betydelse för koncentrationen 

 

 

 
Figur 12. Elevernas uppfattning på frukostens betydelse för hur mycket man orkar. 

 

 

 

3.1.6 Sammanfattning av elevernas uppfattning på frukostens betydelse för skolarbetet 

Resultaten visar att många av eleverna förstår frukostens betydelse för det egna skolarbetet. 

64% av respondenterna anser att man får mycket bättre eller något bättre 

koncentrationsförmåga efter man ätit frukost och 67% anser att man också orkar mer efter 

man ätit frukost.  
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3.2 Sammanställning av intervjuer 

3.2.1 Intervjuer med elever 

Intervjuer gjordes med 6 elever, 3 killar och 3 tjejer. Dessa elever äter sin frukost på skolan 3-

5 dagar i veckan. 

 

Resultatet från intervjuerna visar att 4 elever anser att frukosten i skolan är mycket bra och de 

anledningar som bland annat kommer fram varför man väljer att äta i skolan är att man inte 

hinner äta frukost hemma, man har ingen matlust tidigt på morgonen och att det är trevligt att 

äta tillsammans med kompisar i skolmatsalen, man hinner småprata lite innan skolan börjar,  

en av tjejerna berättar också att man i början följde med en kompis som skulle äta frukost i 

skolan. Vad som är bra att ha möjligheten att äta sin frukost i skolan är att 3 elever anser att 

man får i sig en bättre frukost i skolan än vad man får i sig om man äter sin frukost hemma. 

Allt är framdukat och att det är trevligt. En av eleverna tror också att det troligtvis är fler 

elever som äter frukost nu i skolan än man äter hemma. Eleven menar att eleverna har fått 

bättre frukostvanor genom att skolan erbjuder frukost. Två elever anser att det är ganska bra 

att skolan erbjuder frukost, detta på grund av att de anser att frukosten på skolan kan bli 

bättre.  

Det som är mindre bra med frukosten på skolan är att det ”finns tråkig mat”, de intervjuade 

eleverna vill ha mer varierad kost så som yoghurt, juice eller ägg. Ett annan ändring på 

frukosten i skolan som kommer fram är tiden. Eleverna tror att många inte hinner äta frukost 

på skolan då den startar 07.30 och slutar 07.55, skolskjutsarna kommer till skolan ca 7.45 och 

då hinner man inte äta och ta det lugnt på bara 10 minuter menar eleverna. Detta medför då att 

man kommer försent till första lektionen. Förslaget från eleverna är att skjuta fram frukosten 

15 minuter extra för att fler skall hinna äta frukost och för att minska sena ankomster till 

första lektionen för dagen.  

 

På frågan vad eleverna har för tankar kring frukostens betydelse för sitt eget skolarbete så 

svarar alla elever att man får bättre ork och bättre koncentration och detta leder till att man 

klarar av att hänga med i skolarbetet på ett helt annat sätt. En elev tar upp ett exempel att det 

är en tydlig skillnad när man äter frukost kontra när man inte äter frukost. En tjej tar också 

upp att innan, när hon inte åt frukost så kunde hon ha ont i huvudet och ha mycket sämre 

koncentration under de första timmarna på skoldagen. Detta kunde fortsätta hela vägen fram 

till lunch. 
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3.2.2 Intervjuer med lärare och annan personal på skolan 

Jag gjorde intervjuer med 3 olika lärare och en i den övriga personalen. Intervjuerna med 

personalen i skolan visar också positiva resultat med att skolan serverar frukost. Flera av de 

intervjuade anser att klimatet har blivit mycket lugnare och att ljudnivån sjunkit. Ingen har 

märkt av någon attitydförändring hos eleverna men de som äter frukost på skolan anser att 

man fått bättre kontakt med eleverna. En av personalen som jobbar  på skolan träffar eleverna 

dagligen både under frukosten och under lunchen menar att det har blivit lugnare i 

skolmatsalen. Eleverna kommer in lugna och trötta på morgonen tar sig mat och sitter ner och 

småpratar. En del vuxna äter också i matsalen och det verkar som att eleverna tycker att det är 

lite småmysigt att umgås med dem på morgonen menar den intervjuade. Många av eleverna 

som är äter frukost själva hemma idag och ska fixa sin frukost själv på grund av att många 

föräldrar börjar att jobba tidigt på morgonen och därför är frukost i skolan ett bra alternativ.  

Vid lunchen är det också mycket lugnare och det verkar som att eleverna inte är lika hungriga 

som tidigare så man slipper knuffar och annat tjafs  i matkön.  

Flera av de intervjuade lärarna beskriver stämningen som mysigare eller lugnare och en annan 

sak som upplevs som positiv är att lektionen innan lunch känns mindre tunga för eleverna. De 

orkar hålla uppe koncentrationen och orken. En av lärarna tar upp i intervjuen att en kille i 

lärarens klass som aldrig åt frukost innan ger ett bättre intryck och har en bättre attityd till 

skolan nu. Han orkar mer och har blivit mycket mer fokuserad på sitt skolarbete. Det negativa 

som kommer fram utifrån intervjuerna är att många av eleverna är sena till första timmen. 

 

Frukost i skolan är ett jättebra initiativ och många av den intervjuade personalen hoppas att 

det kommer att fortsätta. Även hos de lägre åldrarna.  

 

 

 

3.2.3 Sammanfattning intervjuer 

Överlag så visar resultatet av intervjuerna att frukosten i skolan behövs och att man är väldigt 

positiv att möjligheten finns att äta frukost i skolan. Frukosten ger bättre koncentration, ork 

och välbefinnande och eleverna kan relatera detta till sitt skolarbete. Den sociala faktorn 

kommer än en gång fram till det primära att man går och äter sin frukost i skolan. Det är 

trevligt att prata med kompisarna och framförallt hinna träffa kompisarna innan skolan börjar 

samtidigt som man äter sin frukost. De intervjuade eleverna anser också att man får i sig en 

bättre frukost i skolan än man får hemma då allt är framdukat och det finns mer mat att tillgå. 
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En elev tror också att frukosten i skolan har ändrat elevernas frukostvanor då den anser att det 

troligtvis är fler av eleverna som äter frukost när skolan erbjuder detta i jämförelse med om 

man skulle äta sin frukost hemma. 

 

Intervjuer med personalen på skolan visar många positiva sidor att frukost serveras i skolan. 

Flera av de intervjuade anser att klimatet har blivit mycket lugnare och att ljudnivån sjunkit 

och flera av de intervjuade lärarna beskriver också stämningen som mysigare eller lugnare 

och en annan sak som upplevs som positiv är att lektionen innan lunch känns mindre tunga för 

eleverna. De orkar hålla uppe koncentrationen och orken. 

 

 

 

3.3 Sammanställning av observationer 

3.3.1 Observationer i skolmatsalen när frukosten serveras 

Deltagandet under tiden frukosten har serverats i matsalen har ändrats från vecka till vecka. 

Under de första tre veckorna (v.40-v.42) när frukosten serverades så kostade frukosten 10:-

/elev. Resultatet visar då att det sammanlagt var 31 stycken elever som åt frukost under  den 

första veckan, 29 stycken elever under andra veckan och 25 stycken under tredje veckan. 

Resultatet visar att måndagar har det varit minst elever som ätit frukost i skolan.  Under v.43 

så blev frukosten gratis och då kom sammanlagt 308 elever utspridda på fem dagar. Som mest 

var det hela 71 stycken som åt frukost på skolan. Under lovet v.44 så var eleverna lediga och 

under v.45 så kom 236 elever utspridda på fem dagar och under v.46 så var elevantalet 138. 

Under v.46 så var också årskurs 8 på prao så då minskade antalet lite. Under v.43-v.46 så 

ökade antalet deltagare markant och som observationerna visade så var fortfarande måndagar 

de dagar som antalet elever som åt frukost i skolan som lägst. 

 

Elevklimatet har under alla observationer varit lugnt och stillsamt och det har aldrig varit 

stökigt under frukosten, även fast det bara varit enstaka ur personalen som ätit där.   
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3.4 Sammanfattning resultat 

Resultatet utifrån enkäten, intervjuer med elever och personal på skolan, samt observationer 

har gett en bra uppfattning utifrån mina frågeställningar. Deltagandet under tiden frukosten 

har serverats i matsalen har ändrats från vecka till vecka. Under v.43 så blev frukosten gratis 

och då kom sammanlagt 308 elever utspridda på fem dagar. Som mest var det hela 71 stycken 

som åt frukost på skolan. Elevernas frukostvanor är väldigt varierande. Resultaten visar att 

många elever anser att frukosten är viktig för dem. 45% av alla elever som deltog i 

undersökningen äter frukost 7 dagar i veckan, till det läggs till att 19% av de tillfrågade 

eleverna äter frukost 5-6 dagar i veckan. Resultatet visar också att det inte är stor skillnad 

mellan killar och tjejers frukostvanor. De flesta av eleverna hoppar aldrig över frukosten men 

det finns ändå ett visst antal som alltid gör det, detta mycket på grund av att eleverna känner 

sig stressade och hinner helt enkelt inte äta sin frukost och att man hellre vill sova längre på 

morgonen Många av eleverna äter sin frukost utan en vuxen person. Resultatet visar också att 

de flesta eleverna äter sin frukost hemma fast det finns också en stor grupp som väljer att äta 

sin frukost i skolan. Frukosten i skolan ger eleverna mycket. Resultaten visar att många elever 

anser att det är mycket bra eller ganska bra att skolan serverar frukost. Största anledningen till 

att man väljer att äta sin frukost är den sociala aspekten. Det är trevligt att äta med sina 

kompisar, samtidigt är det lugnare och ger mindre stressiga mornar. Många anser också att 

man får i sig en bättre och nyttigare frukost i skolan än hemma. Äter man inte frukost i skolan 

så visar studien att man äter sin frukost hemma. Andra anledningar till att man inte äter 

frukost är att man bland annat inte hinner, antingen på grund av att det är stressigt på 

mornarna eller att man inte hinner på grund av skolskjutsarna. Intervjuer med eleverna visar 

också att frukosten i skolan behövs och att man är väldigt positiv att möjligheten finns att äta 

frukost i skolan. Frukosten ger bättre koncentration, ork och välbefinnande och eleverna kan 

relatera detta till sitt skolarbete. 

Den sociala faktorn kommer än en gång fram till det primära att man går och äter sin frukost i 

skolan. Det är trevligt att prata med kompisarna och framförallt hinna träffa kompisarna innan 

skolan börjar samtidigt som man äter sin frukost. Många anser också att man får i sig en bättre 

och nyttigare frukost i skolan än hemma. En elev tror också att frukosten i skolan har ändrat 

elevernas frukostvanor då den anser att det troligtvis är fler av eleverna som äter frukost när 

skolan erbjuder detta i jämförelse med om man skulle äta sin frukost hemma. 
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Observationer samt intervjuer med lärare och annan personal visar att elevklimatet är bättre 

och mycket lugnare 
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4 DISKUSSION 
Syftet med min undersökning var att få svar på frukostens betydelse i skolan. Hur elevernas 

frukostvanor ser ut, vad eleverna tycker om frukosten i skolan och varför man väljer att äta 

sin frukost där och hur eleverna ser på frukostens betydelse för sitt skolarbete. 

 
 
 

4.1 Sammanfattning 

Resultaten visar att både elever och personal anser att frukosten som serveras i skolan är 

mycket positivt. Många av eleverna äter sin frukost på skolan istället för hemma. Efter att ha 

undersökt elevernas frukostvanor, hur eleverna ser på att skolan serverar frukost och varför 

man väljer att äta den där samt vilken uppfattning eleverna har på frukostens betydelse för 

sina resultat i skolan så visar resultatet att många av de tillfrågade eleverna anser att frukosten 

har betydelse för deras eget välbefinnande och skolresultat. Eleverna anser att frukosten är 

viktig för dem. Intervjuer med eleverna visar också att frukosten i skolan behövs och att man 

är väldigt positiv att möjligheten finns att äta frukost i skolan. Frukosten ger bättre 

koncentration, ork och välbefinnande och eleverna kan relatera detta till sitt skolarbete.  

Skolans främsta målsättning med frukosten är att kunna erbjuda elever en bra frukost att äta 

innan de börjar skolan och den möjligheten tycker jag uppfylls. Mjölkfrämjandet (2012) 

skriver att ”många av eleverna får sin frukost serverad under förskoleperioden medan de 

sedan börjar i skolan är det helt plötsligt familjens ansvar att barnen äter frukost”. I många 

familjer åker föräldrarna tidigt på morgonen och om då inte skolan erbjuder frukost är det upp 

till barnen själva att få i sig mat på morgonen. Killar är mer benägna att äta frukost i skolans 

matsal än tjejerna och många anger att det är den sociala faktorn, att det är trevligt att äta med 

kompisarna som är den största anledningen till att man äter sin frukost i skolan. Även att det 

är enkelt och att ”allt är uppdukat”. Även att det är mindre stress att äta i skolan ses som en av 

anledningarna. 

 

Frukostvanorna hos eleverna är väldigt varierande men många av eleverna äter sin frukost 

hemma eller i skolan, endast ett visst antal hoppar över frukosten varje dag. Resultaten visar 

att många elever anser att frukosten är viktig för dem. 45% av alla elever som deltog i 

undersökningen äter frukost 7 dagar i veckan, till det läggs till att 19% av de tillfrågade 

eleverna äter frukost 5-6 dagar i veckan. I studien Svenska skolbarns hälsovanor (2011) gjord 
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av statens folkhälsoinstitut får eleverna ange hur många vardagar och helgdagar i veckan de 

vanligtvis äter frukost. Ett vanligt mönster när det gäller frukostvanorna är att andelen elever 

som äter frukost under vardagar respektive helgdagar minskar med åldern. Statistiken visar att 

det är en mindre andel 13- och 15-åriga flickor som regelbundet äter frukost på veckorna 

jämfört pojkar i samma ålder. (Statens folkhälsoinstitut, 2011, s.30). Resultaten i min studie 

visar ingen stor skillnad men resultatet över elevernas frukostvanor visar en viss skillnad på 

att tjejer äter frukost färre dagar än killarna, även om skillnaden är minimal. 

 

Frukostens betydelse för elevernas eget skolarbete visade sig att eleverna är medveten om att 

en bra frukost påverkar deras egna resultat i skolan. Resultaten visar att respondenterna  anser 

att man får mycket bättre eller något bättre koncentrationsförmåga efter man ätit frukost och 

anser att man också orkar mer efter man ätit frukost.  

 

 

 

4.2 Studiens tillförlitlighet 

Jag anser att tillförlitligheten i studien är ganska hög. Av de elever som deltog i studien 

representerar många elever de som äter sin frukost i skolan dagligen. Urvalet av deltagare var 

98 sammanlagt varav 86 deltog i studien, 41 killar och 45 tjejer. Jag tycker att de elever som 

har svarat på båda enkäterna, samt intervjuerna är representativ för eleverna på skolan på 

grund av att har nått elever med olika sorters bakgrund, restid från skolan, olika kön etc. I 

enkäten om elevernas frukostvanor och de elever som äter frukost på skolan då jag gjort dels 

observationer i matsalen kontinuerligt och gjort enkäter under olika skoldagar. Jag tror att 

resultaten inte får betraktas allmänt över hela gruppen då det externa bortfallet på de elever 

som inte deltar i studien är ganska framträdande.  

 

 

 

4.2.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas huruvida frekventa upprepade mätningar av samma sak ger samma 

resultat. Med hög reliabilitet så ska det slumpartade felet vara litet. För att testa reliabiliteten 

så menar Ejlertsson (2005) att efter den första enkäten göra samma enkät med samma 
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deltagare igen. Om svaren i huvudsak blir lika är det hög reliabilitet och om många svarar 

annorlunda vid det andra tillfället än det första är reliabilitet låg. (s. 99-103) 

Frågorna i enkäten är utformade för att ge litet utrymme för misstolkningar. Frågorna  är 

enkla och förstå och kräver ingen avancerad eftertanke för att svara på och de undersöker och 

frågar en sak i taget. Jag har använt några frågor utifrån tidigare studier som grund för min 

enkät. På detta sätt hoppades jag få svar på med en hög reliabilitet. Jag gjorde olika kontroller 

med enkäterna för att på så sätt hela tiden få feedback på frågornas konstruktion.  

 

Jag försökte att få eleverna göra enkäterna i lugn och ro och på så sätt begränsa de yttre 

faktorerna runt dem så mycket som det var möjligt. 

I och med att det externa bortfallet (se metod) var ganska stort så skulle det kunna bidra till en 

viss minskning i reliabiliteten som analyserar studien men eftersom att deltagandet i övrigt är 

ganska stort så tror jag inte att det finns en anledning till att mönstret i studien skulle kunna se 

annorlunda ut med ett mindre externt bortfall. 

 

Jag tror att det finns en viss risk att alla inte har svarat sanningsenligt eftersom att i dagens 24-

timmars-samhälle har kost har blivit en stor fråga i dagens samhälle och jag tror att det finns 

en risk att man svarar som ”man tror är rätt” och riktigt inte det som överensstämmer med det 

man själv tycker eller bedömer, detta trots att enkäterna är anonyma. Ett exempel är när man 

jobbar med måltidsordning i ämnet hem- och konsumentkunskap är att man då undervisar om 

att frukosten är en viktig måltid. Som elev har man kanske då hört detta och svarar därefter. 

Det finns även en risk att eleverna har påverkat varandra då eleverna fanns i samma rum när 

de svarade på enkäten. 

 

 

 

4.2.2 Validitet 

Med validitet menas med att man måste tänka igenom alla frågorna i enkäten så att de ställs 

på ett sådant sätt att, de verkligen mäter det man avsett. (Ejlertsson, 2005, s. 100) 

Jag anser att alla mina frågor är utformad för att besvara någon av mina frågeställningar i 

studien. Jag har också använt mig av observationer där validiteten är svår att avgöra på grund 

av att jag var på skolan under några tillfällen och observerade frukosten och deltagarna var 

inte samma varje gång, både antalet och elever var olika varje gång. Trots detta anser jag att 

jag fick reda på det jag hade som avsikt att studera med mina observationer.  
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4.3 Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning var att få svar på frukostens betydelse i skolan. Hur elevernas 

frukostvanor ser ut, vad eleverna tycker om frukosten i skolan och varför man väljer att äta sin 

frukost där och hur eleverna ser på frukostens betydelse för sitt skolarbete. Jag anser att jag 

fått veta mer om mina frågeställningar.  

 

 

 

4.3.1 Frukostvanor 

Människors frukostvanor har i stort sett likadan ut i flera hundra år och frukosten är den mest 

jämlika av alla våra måltider och de flesta av människorna äter densamma. (Swahn, 2002, 

s.25). Efter att ha undersökt elevernas frukostvanor så är det glädjande att så många äter 

frukost dagligen. Resultaten visar att många elever anser att frukosten är viktig för dem. 45% 

av alla elever som deltog i undersökningen äter frukost 7 dagar i veckan, till det läggs till att 

19% av de tillfrågade eleverna äter frukost 5-6 dagar i veckan. I studien Svenska skolbarns 

hälsovanor (2011) gjord av statens folkhälsoinstitut får eleverna ange hur många vardagar och 

helgdagar i veckan de vanligtvis äter frukost. Ett vanligt mönster när det gäller frukostvanorna 

är att andelen elever som äter frukost under vardagar respektive helgdagar minskar med 

åldern. Statistiken visar att det är en färre 13- och 15-åriga flickor som regelbundet äter 

frukost på veckorna jämfört pojkar i samma ålder. (Statens folkhälsoinstitut, 2011, s.30) 

Resultaten i min studie visar ingen stor skillnad mellan könen men resultatet över elevernas 

frukostvanor visar en viss skillnad på att tjejer äter frukost färre dagar än killarna, även om 

skillnaden är minimal. En frukostundersökning av Hafström m.fl. (2010)  från Arla Foods 

visar att frukostätandet är idag mycket utbrett. I studien visar att fyra av fem äter frukost varje 

dag. Det visade att yngre människor är mer benägen att hoppa över frukosten och även mindre 

nöjda med sitt frukostätande.   

I en översikt publicerad i Livsmedelsverkets Vår föda redovisas frukostvanor hos skolelever 

från ett antal aktuella undersökningar. Genomgången visar att upp till 12% av barn och 

ungdomar aldrig eller sällan äter frukost. (Lennernäs, 1998 s. 23-24). I jämförelse med min 

studie så visar den att 7% av de tillfrågade eleverna aldrig äter frukost. Anledningar till detta 

kan vara att man inte hinner äta frukost hemma eller att man äter sin frukost på morgonen 

själv. Swahn (2002) menar att frukosten är ett av de bästa sätten att förstärka 

familjesamhörigheten och det är då viktigt att värna om våra gemensamma måltider i hemmet. 
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Resultatet i min studie visar att många äter sin frukost hemma ensam och jag håller med 

Swahn att det är tråkigt att inte traditionen kan hållas vid liv. Detta kan också vara en av de 

stora orsakerna till att man väljer att inte äta frukost alls anser jag. 

Mjölkfrämjandet (2012c) skriver att ”många av eleverna får sin frukost serverad under 

förskoleperioden medan de sedan börjar i skolan är det helt plötsligt familjens ansvar att 

barnen äter frukost.” Jag tror att detta kan vara en stor anledning till varför många slarvar 

med frukosten under morgonen. Tidigare studier om människors matvanor visar att de 

försämras när man blir äldre och jag tror att en annan faktor som kan spela in är de vuxnas 

attityder och beteenden men även ungdomarnas egna attityder till mat.  

Lennernäs (1998) beskriver att i dagens 24-timmars-samhälle så är det sällan riktigt mörkt 

eller tyst. Hon menar att vi människor vänjer oss att ”vända” på dygnet i arbetslivet och under 

fritiden och att detta blir en följd av sömnbesvär, huvudvärk och en försämrad 

prestationsförmåga som orsakas av störningar i dygnsrytmen. Detta tror jag också medför att 

frukostvanorna hos eleverna påverkas. Frukosten är en viktig del för de tillfrågade eleverna 

och resultatet i studien visar väldigt tydligt att frukosten är viktig (figur. 8). 80% av tjejerna 

svarade att frukosten är viktig för dem, av killarna svarade 77% att den är viktig.  

Jag anser att ungdomar idag är medvetna om kostens betydelse för den egna hälsan. I media i 

samhället idag så ser vi ständigt reklam i TV, tidningar och internet hur människan ska få en 

sund kropp och ha en sund livsstil. 

 

 

 

4.3.2 Frukostens betydelse i skolan 

Kommer man till skolan utan att ha ätit frukost hemma så kommer man dit med sämre 

förutsättningar till att klara av sitt skolarbete. Att då skolan har möjligheten att erbjuda frukost 

till alla elever innan skolan börjar ökar då elevernas möjligheter att starta dagen med samma 

förutsättningar som alla andra. Jag tycker att det är ett mycket bra tillfälle för att ge eleverna 

samma förutsättningar och projektet frukost i skolan startades redan 1966 i USA för 

anledningen att fattiga elever skulle ha chansen att äta frukost i skolan. I England så erbjuder 

de flesta av grundskolorna frukost i skolan och jag tycker att fler skolor i Sverige skulle ge 

eleverna den möjligheten. 

 

I Karolinska institutets folkhälsoakademi studie (2011) som gjordes för att kunna se samband 

mellan barn och ungdomars levnadsvanor och skolprestationer så skriver författarna att 
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”eftersom att barn och ungdomar vistas en stor del av sin vakna tid i skolan kan det innebära 

att skolmiljön kan få betydelse för elevernas hälsa.” De menar att redan i förskoleåldern och 

de första skolåren så skapas grunden för det fortsatta lärandet och för hälsosamma 

levnadsvanor. Frukosten i skolan ger eleverna mycket. Resultaten i studien visar att många 

elever anser att det är mycket bra eller ganska bra att skolan serverar frukost. Största 

anledningen till att man väljer att äta sin frukost är den sociala aspekten. Observationer visar 

att det finns gott om elever som äter sin frukost i skolan. Av dessa så ges den största 

anledningen att man tycker att det är trevligt att äta tillsammans med sina kompisar men även 

anledningar att man mår bättre och blir piggare. Många har också svarat att det är lugnare att 

äta i skolan och att man inte behöver äta hemma. Som jag tog upp tidigare så tror jag att en 

stor anledning till att man inte väljer att äta sin frukost hemma är att man får äta den ensam. 

Frukosten i skolan ger gemenskap. Resultaten i studien visar att det är en stor skillnad mellan 

killar och tjejer som väljer att äta sin frukost i skolan. Tidigare har studier visat att det är 

oftare tjejer som hoppar över frukosten men i denna studie visar det sig att de som inte äter sin 

frukost i skolan väljer att äta den hemma. Den största anledningen till att man inte äter frukost 

i skolan är att man äter sin frukost hemma. Resultatet visar att de dagar man inte har ätit 

frukost i skolan så har man ätit den hemma istället. 77 % av respondenterna har svarat att man 

ätit sin frukost hemma istället för i skolan men också 23% har svarat att man inte har ätit sin 

frukost hemma. De övriga anledningarna till att man inte äter sin frukost på skolan är att man 

hinner inte (13%), hinner inte på grund av skolskjutsarna (6%) och man inte äter frukost (6%). 

Även fast man vill nå så många elever som möjligt så är det svårt att nå alla. Många elever 

äter på skolan och som mest så åt (när studien gjordes) 308 elever utspridda på 5 skoldagar, 

det blir ett snitt på ca 62 elever/dag, alltså 40% av skolans elever som åt av frukosten som 

serveras på skolan per dag under en skolvecka. Då anser jag att man når många. Resultaten 

visar också att många av eleverna anser att när de äter frukost i skolan så får de i sig en bättre 

frukost än de får när de äter frukost hemma. 20 % av eleverna anser att de får i sig en mycket 

bättre frukost i skolan och 34% anser att de får i sig en något bättre frukost än de får när de 

äter frukost hemma. En tidigare dansk studie (2009) tar upp att genom att erbjuda frukost i 

skolan kan ge en näringsrik frukost för barn innan skolan och då i en säker, övervakad miljö, 

där de kan utveckla färdigheter och sociala kontakter med skolpersonal och barn i alla 

årskurser.  
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4.3.3 Frukostens betydelse för det egna skolarbetet 

I många tidigare studier har man kunnat visa att barn och ungdomar med oregelbunden 

måltidsordning, t.ex. de barn och ungdomar som hoppar över frukosten, har sämre 

skolprestationer än de som dagligen äter frukost. Bland annat skriver Livsmedelsverket att 

kroppen behöver påfyllnad av bra kost för att kroppen skall växa samt för att hjärnan skall 

fungera bra. Därför har goda matvanor en positiv påverkan på barns skolprestationer. 

(Livsmedelsverket, 2012). Genom enkäterna så visade resultatet i min studie att elevernas 

uppfattning på frukostens betydelse för sina egna resultat i skolan är varierande. 22% anser att 

man har mycket bättre koncentrationsförmåga på förmiddagarna när man ätit frukost innan 

skolan och till det så läggs de elever som anser att man har något bättre 

koncentrationsförmåga (42%). Intervjuer med eleverna visade att många ser frukosten som en 

viktig sak för att de skall få bra betyg i skolan. Intervjuerna ledde till diskussioner där 

eleverna fick föra fram de åsikter som inte gick fram vid enkäterna. En tjej berättade att utan 

frukost så hade man varken ork eller koncentrationsförmåga under skoldagen. Detta menade 

hon gav mycket sämre skolresultat. En annan beskriv också skillnaden med att efter man ätit 

frukost så orkar man koncentrera sig under hela dagen. Här anser jag att den tidigare 

forskningen stämmer överens med min studie. Mjölkfräjandet (2012) tar upp att det finns 

negativa effekter av att inte äta frukost på morgonen då bland annat inlärningen påverkas 

negativt på grund av ork och koncentrationsförmåga. I den danska litteraturstudien; Kostens 

betydning for læring og adfærd hos børn (2009) beskriver författarna en genomgång av 

tidigare vetenskapliga underlag för hur kosten påverkar barns lärande och beteende. De menar 

att hoppa över frukosten som barn sammanfaller ofta med en ohälsosam kost. Författarna 

beskriver hur hjärnan, liksom resten av kroppen behöver alla viktiga näringsämnen för att den 

skall fungera som den ska.  
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4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Jag tycker att det varit otroligt intressant med denna studie men jag kan tycka att det var svårt 

att kunna dra någon riktigt slutsats. Det var sammanlagt 84 elever av 155 som deltog i min 

studie. Jag tycker att det vore intressant att se hur de övriga eleverna som inte var med och 

deltog skulle svara. Fortsatt forskning i detta ämne vore intressant att göra en större studie 

som innefattar fler elever med kanske både en skola där frukost erbjuds på skolan och ha en 

kontrollgrupp på en annan skola där frukost inte serveras. Är det någon skillnad? Eller blir det 

någon skillnad? Vem/vilka väljer att äta frukost på skolan? Att sedan kunna dra slutsatser och 

se vem som äter frukost utifrån ålder, kön och kanske också kulturell bakgrund.  

 

Det vore också intressant att kunna se över frukost i skolan över en längre tid kanske göra en 

studie på över ett år eller tre år där man jobbar med ett skolprojekt som involverar alla elever. 

Där man sedan jämför skolresultat och betyg och ser hur eleverna utvecklas och om frukosten 

verkligen har någon inverkan på elevernas resultat i skolan. Jag anser också att en 

undersökning där bara elever som inte äter frukost skulle vara intressant att ta del av. Varför 

äter man inte frukost etc. 
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5.  EGEN REFLEKTION 
Jag har lärt mig otroligt mycket i och med att detta examensarbete har skrivits. Dels mycket 

om hur man gör och vad man ska tänka på i en stor studie och dels saker jag kommer ta med 

mig i mitt framtida yrke. 

 

Jag anser att alla skolor skall försöka erbjuda frukost på skolan till alla elever som går där, 

även till personalen. Jag har sett genom denna studie att finns mycket mer positiva saker att 

erbjuda frukost till eleverna än vad det finns negativa. Till de positiva sakerna så berättar en 

av de intervjuade eleverna att genom att erbjuda frukost i skolan så har andra elever fått bättre 

frukostvanor. Jag håller med honom till fullo. Genom att skolan erbjuder en kostnadsfri 

frukost  så medför detta att eleverna blir mer medvetna om frukostens betydelse i skolan, det 

kan vidare bidra till att eleverna kan utvecklas och få lärdomar om vad som anses vara viktigt 

för att klara skoldagen. En annan positiv sak är att så många av eleverna väljer att äta sin 

frukost i skolan. Studien visar att många eleverna som äter sin frukost hemma äter den utan 

vuxet sällskap. Jag kan hålla med tidigare forskare att det krävs mycket av en 13-åring att 

kliva upp ur sängen och försöka få i sig en bra frukost så man orkar ta sig an skoldagen. 

Genom att skolan då serverar frukost till alla elever så kan man nå de flesta anser jag. Även de 

som aldrig äter frukost. I och med att skolan erbjuder frukost till alla elever så blir det 

gemenskap. Studien visar att skolklimatet och att de flesta elever som äter sin frukost i skolan 

gör detta för att det är trevligt och att det är mindre stressigt. Jag anser att detta bara är några 

fördelar med att servera frukost i skolan och jag tror att listan kan skrivas ännu längre. Det var 

mycket roligt att se hur frukosten utvecklades från vecka till vecka. Från att det endast var ett 

fåtal elever som åt frukosten som serverades i skolmatsalen när den kostade 10 kr till att det 

var flera hundra elever som valde att äta där (utspridda på en vecka) när frukosten var gratis. 

Vad beror det på? 10 kronor är inte så mycket pengar men man kanske spenderar de 10 kr på 

något annat i cafeterian eller i kiosken istället för att betala frukost.  

Även om det fanns väldigt mycket positiva saker så fanns det även negativa saker. I resultatet 

enkäterna så visade det sig att många elever inte hann äta frukosten på skolan på grund av att 

skolskjutsarna kom till skolan så sent eller att man helt enkelt inte hann äta frukosten där. Jag 

tror att det var ett lite misstag att servera frukosten innan skolan (07.30-07.55) ett nästa steg är 

kanske att servera den 08.30-09.00, att servera frukosten under skoltid.  Genom att göra detta 

så tror jag att fler elever hade ätit sin frukost i skolan och att de elever som kanske inte äter 

frukost går dit ändå. I början kanske de inte äter något alls men när de ser att så många äter så 
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kanske man väljer att äta en lite smörgås i alla fall. Intervjuerna med lärare och annan 

personal på skolan visade sig att det var många av eleverna som kom för sent till första 

lektionen och detta på grund av att man var och åt frukost. 

Studien visar att frukost är viktig för de flesta eleverna då många vet vad den bidrar till. 

Eleverna är medvetna om att frukosten bidrar till bättre ork och bättre koncentrationsförmåga 

och att detta leder vidare till ett bättre skolresultat. Många tidigare studier bland annat 

Mjölkfrämjandet (2012), Lennernäs (1998), Karolinska institutet (2011). Schack-Nielsen m.f 

(2009) visar att frukosten har betydelse elevernas skolresultat och det är mycket intressant. 

Frukostvanorna hos eleverna tycker jag är förvånansvärt bra, jag hade en del farhågor om just 

ungdomars frukostvanor. Jag trodde det skulle vara färre av eleverna som åt frukost dagligen, 

men studien visar ett mycket bra resultat.  

 

Jag tycker att det varit otroligt intressant med denna studie men jag kan tycka att det var svårt 

att kunna dra någon riktigt slutsats. Jag anser att skolan har en stor påverkan på eleverna idag 

på grund av att de tillbringar mycket tid där. Vi lärare och pedagoger har en stör möjlighet att 

påverka eleverna och deras attityd till frukost. Jag som blivande lärare i idrott och hälsa samt 

hem- och konsumentkunskap ska undervisa i det och jag tror att det är viktigt att göra 

eleverna medvetna om frukostens betydelse tidigt, även innan man börjar i skolan, eftersom 

att ett flertal studier stödjer detta. Frukost är dagens viktigaste måltid och många är medvetna 

om det men kanske inte gör något åt saken. Jag anser i alla fall att ”en liten frukost är bättre 

än ingen frukost alls”. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 

Projektplan 
Inledning och bakgrund 
Det finns ett flertal anledningar till att jag som blivande lärare i hem- och konsumentkunskap 
och idrott och hälsa blivit intresserad och motiverad att göra denna undersökning. Frukost och 
dess betydelse har alltid intresserat mig. Ekblom m.fl. (1992) menar att frukosten är den 
viktigaste måltiden på hela dagen. Många rapporter visar också att goda matvanor tros 
påverka barns skolprestationer i positiv riktning. Ett flertal studier har visat att barn och 
ungdomar med oregelbunden måltidsordning, som bl.a. kan yttra sig i att de ofta hoppar över 
frukosten, har sämre skolprestationer än de som äter frukost dagligen. (Karolinskainstitutet, 
2011 s.5) Matvanorna har stor betydelse för hur hälsan, kroppen och intellektet utvecklas 
under barn- och ungdomsåren. Den som äter hälsosamt kan förebygga flera hälsoproblem 
såsom järnbrist, blodbrist, fetma, ätstörningar och karies, vilka alla kan utvecklas snabbt. 
Frukosten räknas som den viktigaste måltiden eftersom den har visat sig ha betydelse för hur 
mycket man orkar prestera under dagen (Statens folkhälsoinstitut, 2011 s. 30) 
 
Tidigare i min utbildning så gjorde jag tillsammans med två andra en liten fältstudie om 
frukost. Vi valde att göra ett arbete som handlade om ungdomars frukostvanor. Då var våra 
upplevelser, erfarenheter och farhågor att barn och ungdomar ofta slarvar med frukosten. 
Dessa farhågor besannades till viss del, av de ungdomar vi tillfrågade så åt trettio procent 
frukost varje dag, alltså sju dagar i veckan. Detta var då glädjande, vi trodde nästan på sämre 
siffror än det. Vad som var värre var de tjugo procent som aldrig åt frukost. Det visade att var 
femte elev som vi undersökte åt aldrig frukost. Eleverna som deltog i studien gick i nionde 
klass och de gick alltså halva sin skoldag med helt tom mage, slut på energi. Eller också så 
slängde de i sig något från skolans cafeteria eller handlade något på närmsta kiosk, i bästa fall 
så kunde man hoppas på att de hade frukt eller någon macka med sig. Med tanke på att vår 
undersökning omfattade en ganska liten grupp så ska man självklart ta detta i beräkningen, 
men vi trodde ändå att det såg ut ungefär på detta sätt. Vår mini undersökning då gav nog ett 
relativt bra snitt för hur det såg ut i verkligheten. Jag tyckte då det vore intressant att fördjupa 
sig i detta i en mer djupgående studie med ett större urval, fler frågor samt med intervjuer med 
några av eleverna som deltar i enkäten och får nu chansen att göra det.  
 
Mjölkfrämjandet genomförde hösten 1998 ett pilotprojekt ”Frukost i skolan”. Syftet med 
pilotstudien var att alla eleverna skulle få börja dagen med en riklig frukost och se hur detta 
påverkade dem i skolarbetet och deras tidigare frukostvanor Frukost i skolan ger välbehövlig 
energi och näring och gör att eleverna orkar med skolarbetet bättre. På de skolor där frukost 
serveras berättar eleverna att de mår bättre och orkar mer och skolmiljön upplevs som lugnare 
av både lärare och elever. (Mjölkfrämjandet, 2012) 
På en högstadieskola i mellan Sverige så kommer frukost att erbjudas till eleverna och skolan 
gör detta bland annat för att de elever som av olika skäl inte kan äta frukost hemma ska ha 
möjligheten till att äta en bra frukost och därmed öka sina förutsättningar för att på ett bra sätt 
kunna tillgodogöra undervisningen. Mjölkfrämjandet (2012) skriver att många barn äter för 
liten eller ingen frukost innan de går till skolan, särskilt om de får ansvara för frukosten 
själva. Bra mat under hela skoldagen är viktig både för hälsan och skolarbetet. Forskning 
visar att skolresultatet blir bättre för de barn som äter bra mat, att de mår bättre och t ex 
undviker övervikt och att frukost i skolan är en hälsoinvestering både på kort och lång sikt. I 
läroplanen går det att läsa att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 
grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 
miljön och samhället. (Skolverket, 2011 s.14). I kursplanen för hem- och konsumentkunskap 
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står det att undervisningen ges förutsättningar utveckla sin förmåga att planera och tillaga mat 
och måltider för olika situationer och sammanhang (Skolverket, 2011 s.42) och detta berörs 
även i kursplanen för idrott och hälsa. Där går det att läsa i det centrala innehållet att 
undervisa om sambandet mellan rörelse, kost och hälsa. Som jag känner har jag en stor chans 
att påverka eleverna i mina ämnen och frukost och matvanor är ett ämne som berör och detta 
är något som jag gärna vill ta med mig och använda mig av i mitt framtida yrkesutövande.    
 
 
Frågeställning 

• Hur ser elevernas frukostvanor ut? 
• Hur ser elevernas uppfattning ut om frukostens betydelse för skolarbetet ut?  
• Påverkas skolarbetet om man inte ätit frukost? 
• Frukost i skolan, vad kan det ge utifrån ett elevperspektiv? 

 
Syfte 
Syftet med studien är att få en inblick av hur elevers frukostvanor ser ut idag och hur 
medveten eleverna är om frukostens betydelse. Vad kan frukost i skolan ge eleverna? 
 
Metod och analyssätt 
Jag har tänkt att göra en förundersökning med hjälp av enkäter där jag ser hur eleverna ser på 
vikten av att äta frukost. Äter eleven frukost hemma? Hur ofta? Om eleven inte äter frukost i 
skolan, vad beror detta på? Hur ser elevernas uppfattning ut om frukostens betydelse för deras 
skolarbete? Detta är bara få exempel på frågor i min förundersökning som jag börjar att göra, 
detta för att få en bakgrund på det hela och en uppfattning om hur elever känner för frukost, 
och vilken ställning de har inför frukost i skolan projektet. Johansson och Svedner (2010) 
skriver att enkäter ger bred men ytlig information. De menar att det är viktigt att göra enkäten 
kort och att i första hand använda frågor med fasta svarsalternativ, att om möjligt undvika 
frågor med öppna svar. (s.23-25) Efter som att alla elever är under 15 år så krävs målsmans 
underskrift. Under tiden när frukosten serveras på skolan har jag också tänkt att göra 
intervjuer med elever och samtidigt löpande observationer. Dessa lämpar sig enligt Johansson 
och Svedner (2010) väl för mindre undersökningar eftersom de ger ett rikt material och 
tydliga beskrivningar. Johansson och Svedner (2010) skriver också att intervjuer ger, rätt 
använd, kunskap som är direkt användbar i läraryrket och att observationer (s.34) Efter två 
månader så görs en ny enkätundersökning för att följa upp och utvärdera samt analysera hur 
projektet med frukost i skolan har gått, utifrån vad eleverna tycker. Har de märkt någon 
skillnad på skolarbetet. Vad har frukosten i skolan gett eleverna eller skolan. Här har jag 
också tänkt att ha med lärarna för att se vad de tycker om projektet, märker de någon skillnad 
på eleverna? Studieresultat? Är det värt att fortsätta?  
Jag har tänkt att använda mig av hela högstadiet i min undersökning. Trost (2007) menar att 
en tumregel är att ju större urval desto större sannolikhet att det skall vara representativt för 
populationen. (s.37) All data samlas in och sammanställs utifrån de elever som varit med i 
studien.  
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v.32 Innevecka HIG    v.33 Projektplan klar 
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             Skicka ut brev till målsman   
 
v.40-43 Skriva klart inledning m. Bakgrund +  v.44 Skriva metod 
              Löpande observationer   
 
v.45 Undersökning (enkät 2) + intervjuer v.46-47 Arbeta med analys och resultat 
 
v.48-49 Skriva diskussion + ev. rest v.50 Sammanställa arbetet. Sista dag   
                                  för inlämning (mån) 
 
v.51 Ventilering + tid för ev. justeringar 
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Bilaga 2 
xxxxx den 10 september 2012 

 
 
 
 
 
Till målsman 
 
Hej! 
Jag heter xxxx xxxx och studerar till lärare på Högskolan i Gävle. Nu under hösten 2012 (HT-
2012) så kommer jag att genomföra mitt examensarbete på xxxxxxxx. Jag kommer att göra en 
studie om frukostens betydelse i skolan. Syftet med min studie är bland annat att se vad 
frukosten har för betydelse på barn/ungdomars skolresultat. 
 
I dagens samhälle är det vanligt att barn/ungdomar ibland hoppar över frukosten av olika skäl 
men samtidigt är det lika vanligt att många äter frukost dagligen därför är alla deltagare lika 
viktig för min undersökning. 
I min undersökning så kommer jag använda mig av enkäter, observationer samt i vissa fall 
också intervjuer och undersökningen kommer att ske bland elever i skolår 7-9 under skoltid. 
Elevens medverkan är självklart frivillig men det är viktigt för min undersöknings kvalitet att 
alla som får enkäten besvarar det. Givetvis så kommer alla svar att behandlas anonymt. 

För att eleven skall kunna vara med och delta så krävs målsmans tillstånd, så vill ni vara 
snälla att fylla i formuläret nedan för att sedan skicka det tillbaka till skolan så snabbt som 
möjligt… Tack på förhand. 
 
Vill ni komma i kontakt med mig så går det bra att ringa xxx-xxxxxxx eller maila till, 
xxxx.xxxx@xxxx.com  
 
Med vänliga hälsningar 
xxxx xxxx 
 
 
 
Är det okej att ditt barn deltar i undersökningen? 
  
Ja �   Nej �  
 
 
 
Elevens 
namn:___________________________________________________________________ 
 
 
Målsmans 
underskrift:_______________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
xxxxx den 4 oktober 2012 

Till målsman 
 
Hej igen! 
Jag heter xxxx xxxx och studerar till lärare i ämnena idrott och hälsa och hem- och 
konsumentkunskap på Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2012 (HT-2012) så kommer 
jag att genomföra mitt examensarbete på xxxxxxxxxx i xxxxxxx. Jag kommer där göra en 
studie om frukostens betydelse i skolan. Syftet med min studie är att bland annat se vad 
frukosten har för betydelse på barn/ungdomars skolresultat. 
 
Tidigare i min utbildning så gjorde jag tillsammans med två andra en liten fältstudie om 
frukost. Vi valde att göra ett arbete som handlade om ungdomars frukostvanor. Då var våra 
upplevelser, erfarenheter och farhågor att barn och ungdomar ofta slarvar med frukosten. 
Dessa farhågor besannades till viss del, av de ungdomar vi tillfrågade så åt trettio procent 
frukost varje dag. Vi frågade då också ifall eleverna hade något förslag på hur skolan kunde 
bidra och då svarade nästan 50 % att man ville att skolan skulle erbjuda frukost.  
xxxxxxxxx har nu, tillsammans med mig, startat ett frukostprojekt. Det projektet går ut på att 
erbjuda alla elever frukost att äta i skolans matsal mellan 07.30-08.00, alltså innan skolan 
börjar.  
 
I min undersökning så kommer jag använda mig av enkäter, observationer samt i vissa fall 
också intervjuer. Undersökningen kommer att ske bland elever i skolår 7-9 under skoltid. 
Elevens medverkan är självklart frivillig men det är viktigt för min undersöknings kvalitet att 
alla som får enkäten besvarar den. Givetvis så kommer alla svar att behandlas anonymt. En 
tanke med min studie är att göra en så kallad förundersökning där jag kommer att undersöka 
hur frukostvanorna ser ut bland eleverna idag och vilken uppfattning man har om frukostens 
betydelse för sin skolprestation, för att sedan i november göra en undersökning till för att 
kolla av hur frukostprojektet fungerar och om det är värt att satsa på, om det blivit någon 
skillnad. 
 
För att eleven skall kunna vara med och delta så krävs målsmans tillstånd, så vill ni vara 
snälla att fylla i formuläret nedan för att sedan skicka det tillbaka till skolan så snabbt som 
möjligt… Tack på förhand. 
 
Vill ni komma i kontakt med mig så går det bra att ringa xxx-xxxxxxx eller maila till, 
xxxx.xxxx@xxx.com  
 
Med vänliga hälsningar 
xxxx xxx 
 
 
Är det okej att ditt barn deltar i undersökningen? 
 
Ja �  Nej �  
 
Elevens namn:______________________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift:________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
Frukost enkät 1 
 
Här följer ett antal frågor. Välj det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. Dina svar och 
uppgifter kommer att behandlas helt anonymt. 
 
1. Ålder: _____ år 
 
2. Kön:  �   Tjej �   Kille 
 
3. Klass:_____ 
 
 
 
4. Hur långt bor du ifrån skolan? 
 
�   0-1 km  �   1-5 km  �   5-10 km   �   10-20km 
 
�   20-50 km  �   Annat______km 
 
 
 
5. Hur ofta äter du frukost under en vecka? 
Med frukost menas här:  
- t ex minst 2 smörgåsar med pålägg och ett glas juice eller mjölk  
- t ex minst en tallrik fil/yoghurt med flingor och en smörgås med pålägg  
- t ex minst en tallrik gröt, en smörgås och en frukt  
- eller motsvarande 
 
�   Aldrig  �   1-2 dagar  �   3-4 dagar   �   5-6dagar 
 
�   7 dagar 
 
 
 
6. Hur ofta äter du frukost på helgen/lediga dagar? 
Med frukost menas här:  
- t ex minst 2 smörgåsar med pålägg och ett glas juice eller mjölk  
- t ex minst en tallrik fil/yoghurt med flingor och en smörgås med pålägg  
- t ex minst en tallrik gröt, en smörgås och en frukt  
- eller motsvarande 
 
�   Aldrig  �   1-2 dagar  �   3-4 dagar   �   5-6dagar 
 
�   7 dagar 
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7. Hur många vardagar under en skolvecka äter du frukost innan du åker till skolan? 
Med frukost menas här:  
- t ex minst 2 smörgåsar med pålägg och ett glas juice eller mjölk  
- t ex minst en tallrik fil/yoghurt med flingor och en smörgås med pålägg  
- t ex minst en tallrik gröt, en smörgås och en frukt  
- eller motsvarande 
 
�   Aldrig  �   1-2 dagar  �   3-4 dagar   �   5 dagar 
 
 
 
8. Hur ofta äter du din frukost på något av följande ställen? 
 
�   I hemmet  �   I skolan  �   I cafeterian   
 
�   På väg till skolan �   Annat    
 
 
 
9. Hur många skoldagar under en vecka äter du tillsammans med någon vuxen? 
 
�   Aldrig  �   1-2 dagar  �   3-4 dagar   �   5 dagar 
 
 
 
10. Hur ofta hoppar du över frukosten på vardagar? 
 
�   Aldrig  �   1-2 dagar  �   3-4 dagar    
 
�   Någon gång i veckan �   Någon gång/månad �   Mer sällan �   Alltid 
 
 
 
11. Vad blir det första du äter/Dricker på dagen innan du äter lunch de dagar du hoppat 
över frukosten? 
 
�   Kaffe/the  �   Annan dryck �  Frukt    
 
�   Smörgås  �   Lunch direkt �   Drickyoghurt el. liknande  
 
�  Annat:__________________________  
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12. Vilken är den vanligaste orsaken till att du hoppar/hoppat över frukosten? 
 
�   Tidsbrist/stress  �   Inte hungrig/ingen aptit  
 
�   Försov mig/sover för länge �   Morgontrött 
 
�  Sover hellre längre   �   Äter lunch istället  
 
�   Äter på skolan  �   Ingen mat hemma  �  Vet ej 
 
 
 
13. Hur stor effekt tror du att frukosten har på din egna koncentrationsförmåga? 
 
�   Ingen inverkan �   Liten inverkan �   Stor inverkan   
 
�   Mycket stor inverkan �   Vet ej 
 
 
 
14. Hur stor effekt tror du frukosten har på dina egna resultat i skolan? 
 
�   Ingen inverkan �   Liten inverkan �   Stor inverkan   
 
�   Mycket stor inverkan �   Vet ej 
 
 
 
15. Är frukosten viktig för dig? 
 
�   Ja  �   Nej  �   Vet ej 
 
 
 
Är det något som jag missat att fråga eller som du själv vill framföra om dina frukostvanor 
eller något annat?  
 
Övriga upplysningar:_________________________________________________________ 
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Bilaga 5 
Frukost enkät 2 
 
Här följer ett antal frågor om dina frukostvanor. Välj det svarsalternativ som stämmer bäst in 
på dig. Dina svar och uppgifter kommer att behandlas helt anonymt. 
 
1. Ålder: _____ år 
  
2. Kön:  ☐  Tjej ☐  Kille 
 
3. Klass:_____ 
 
 
 
4. Hur långt bor du ifrån skolan? 
 
☐  0-1 km  ☐  1-5 km  ☐  5-10 km   ☐  10-20 
km 
 
☐  20-50 km  ☐  Annat______km 
 
 
 
5. Hur ofta äter du frukost under en vecka? 
Med frukost menas här:  
- t ex minst 2 smörgåsar med pålägg och ett glas juice eller mjölk  
- t ex minst en tallrik fil/yoghurt med flingor och en smörgås med pålägg  
- t ex minst en tallrik gröt, en smörgås och en frukt  
- eller motsvarande 
 
☐  Aldrig  ☐  1-2 dagar  ☐  3-4 dagar   ☐  5-6 dagar 
 
☐  7 dagar 
 
 
 
6. Hur många vardagar under en skolvecka äter du frukost innan du åker till skolan? 
Med frukost menas här:  
- t ex minst 2 smörgåsar med pålägg och ett glas juice eller mjölk  
- t ex minst en tallrik fil/yoghurt med flingor och en smörgås med pålägg  
- t ex minst en tallrik gröt, en smörgås och en frukt  
- eller motsvarande 
 
☐  Aldrig  ☐  1-2 dagar  ☐  3-4 dagar   ☐  5 dagar 
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7. Vart äter du oftast din frukost? 
(OBS! endast ett alternativ) 
 
☐  I hemmet  ☐  I skolan  ☐  I cafeterian   
 
☐  På väg till skolan ☐  Annat    
 
 
 
8. Hur många skoldagar under en vecka äter du tillsammans med någon vuxen? 
 
☐  Aldrig  ☐  1-2 dagar  ☐  3-4 dagar   ☐  5 dagar 
 
 
 
9. Hur ofta hoppar du över frukosten? 
 
☐  Aldrig  ☐  1-2 dagar  ☐  3-4 dagar    
 
☐  Någon gång i veckan ☐  Någon gång/månad ☐  Mer sällan ☐  Alltid 
 
 
 
10 . Är frukosten viktig för dig? 
 
☐  Ja  ☐  Nej  ☐  Vet ej 
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Här följer ett antal frågor om vad du anser om frukosten som serveras i skolan. Välj det 
svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
1. Åt du frukost i skolmatsalen i morse? 
 
☐ Ja  ☐ Nej 
 
 
 
2. Hur många dagar i veckan har du ätit i skolmatsalen de senaste tre veckorna? 
 
☐ Ingen dag  ☐ 1 dag  ☐ 2 dagar  ☐ 3 dagar 
 
☐ 4 dagar  ☐ 5 dagar 
 
 
 
3. De dagar du inte åt frukost i skolan, åt du frukost hemma då? 
 
☐ Ja  ☐ Nej 
 
 
 
4. Vad tycker du om att kunna äta frukost i skolan? 
 
☐ Mycket bra ☐ Ganska bra ☐ Varken eller ☐ Ganska 
dåligt 
 
☐ Mycket dåligt 
 
 
 
5.  Om du äter frukost i skolan, tycker du att du äter en bättre eller sämre frukost än du 
annars brukar äta? 
 
☐ Mycket bättre ☐ Något bättre ☐ Ingen skillnad ☐ Något 
sämre  
 
☐ Mycket sämre 
 
 
 
6. Om du tänker på de senaste veckornas skoldagar, då du kunnat äta frukost i skolan 
och jämför med hur det var dessförinnan, tycker du då att du känt att du har haft 
bättre eller sämre koncentrationsförmåga på förmiddagarna i skolan? 
 
☐ Mycket bättre ☐ Något bättre ☐ Ingen skillnad ☐ Något 
sämre 
 
☐ Mycket sämre 
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7. Om du tänker på de senaste veckornas skoldagar, då du kunnat äta frukost i skolan 
och jämför med hur det var dessförinnan, tycker du då att du orkat mer, mindre eller 
ungefär som vanligt på förmiddagarna i skolan? 
 
☐ Mycket mer ☐ Något mer  ☐ Ingen skillnad ☐ Något 
mindre 
 
☐ Mycket mindre 
 
 
 
8. Vilken var huvudorsaken för dig att gå och äta frukost i skolmatsalen?  
(OBS! Endast ett alternativ) 
 
☐ Trevligt att äta med kompisarna ☐ Mår bättre, blir piggare, orkar mer ☐ Behöver   
                                                                                                                                       inte äta   
                                   hemma 
☐ Lugnare och mindre stressigt  ☐ Bättre aptit i skolan 
    att äta i skolan 
 
 
 
En fråga till dig som aldrig ätit frukost i skolmatsalen. 
 
1. Jag har inte ätit frukost i skolmatsalen för att:                                                                      
(OBS! endast ett alternativ) 
 
☐ Äter frukost hemma  ☐ Hinner inte ☐ Hinner inte p.g.a    
          skolskjutsarna 
☐ Verkar inte trevligt  ☐ Kompisarna äter inte 
 
☐ Äter inte frukost 
 
 
Är det något som jag missat att fråga eller som du själv vill framföra om dina frukostvanor 
eller något annat?  
Övriga upplysningar:_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Tack så mycket för din medverkan xxxx xxxx 
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Bilaga 6 
 
Intervjufrågor (elever) 
 

1. Vad tycker du är bra med att ha möjligheten att äta frukost på skolan? 
2. Vad tycker du är mindre bra med att äta frukost i skolan? 
3. Vad skulle du vilja ändra på? 
4. Vad är det som gör att du väljer att äta frukost på skolan? 
5. Vad har du för tankar kring frukostens betydelse för ditt eget skolarbete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63 

Bilaga 7 
 
Intervjufrågor (personal) 

 
1. Tycker du att skolklimatet har förändrats i och med att frukost har serverats på 

skolan? 
2. Har du märkt några förändringar på elevernas attityd till skolan? 
3. Har frukostprojektet haft någon påverkan din undervisning? Om ja/nej,kan du 

ge exempel? 
4. Har du som lärare sett någon utveckling på någon elev/grupp/klass sedan  

frukostprojektet startade? Om ja/nej, kan du ge exempel på situation? 
5. Äter du själv frukost på skolan? Varför?/Varför inte? 
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Bilaga 8 
 
Observationsprotokoll 
 

 
Tidpunkt och datum 

 

 
Antal deltagare 

 
Elevklimat i rummet 
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