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Sammanfattning 
Den här kvantitativa studien genomfördes med enkäter som elever på gymnasiet svarat på. Syftet 

med föreliggande undersökning är att få en inblick i gymnasieelevers frukostvanor och hur dessa 

kan påverka dem i fråga om prestation under lektionerna i Idrott och hälsa. Vi vill även få en 

uppfattning om eleverna fått information gällande sambandet kost och hälsa, samt om de omsätter 

denna eventuella kunskap till praktik. Med en större förståelse om sambandet mellan kost och 

prestation, kan vi skapa bättre förutsättningar för lärare att utbilda elever i ämnet. Den visar att 

majoriteten av de elever som har fått betyget VG eller MVG i ämnet Idrott och hälsa äter frukost 

dagligen. Samt att de som ätit frukost på morgon orkar vara aktiva under hela lektionen. Det är dock 

ingen garanti att om du äter frukost så får du ett högt betyg då det finns elever som äter frukost varje 

dag som inte får ett högt betyg. Det finns även de elever som har betyget MVG som hoppar över 

frukosten vissa dagar. Anledningen tidsbrist är vad de flesta eleverna anger som svar till varför de 

inte äter frukost. Undersökningen visar också att informationen från läraren om frukost och 

frukostens betydelse till eleverna varierar från skola till skola. 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, frukost och prestation 
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1 Inledning  

 
Det sägs att frukost är det viktigaste målet på dagen. Är det till och med så pass viktigt att det har 

betydelse för hur väl skolelever presterar på sina idrottslektioner? I denna undersökning, som är 

genomförd på två olika skolor i Sverige, kan flera intressanta iakttagelser göras. Det visar sig att en 

majoritet av de elever som äter frukost dagligen presterar så pass bra på idrottslektionerna, att de 

når betyget MVG i ämnet Idrott och hälsa. Har frukosten alltså en så stor inverkan på elevernas 

idrottsprestationer och hur kan vi då tolka detta resultat? Vi vill genom att undersöka 

gymnasieelevers frukostvanor och deras prestationer på skolans idrottslektioner, närmare studera ett 

eventuellt samband mellan skolprestationer och frukostvanor. Med hjälp av denna undersökning vill 

vi lyfta fram olika aspekter som är viktiga i sambandet, och som förhoppningsvis kan hjälpa oss att 

tolka resultatet. 

 

Som studenter på lärarprogrammet har vi i allt större utsträckning reagerat på elevers kunskapsnivå 

om kost samt deras matvanor. Detta under vår tid på VFU (verksamhetsförlagt utbildning) och även 

vid arbete som vikarierande lärare, observerat att elever som inte äter frukost ibland inte orkar delta 

på idrottslektionerna. Några elever blir dessutom illamående och får yrsel under lektionstiden. Vi 

har därför valt att göra en studie för att belysa lärarnas ansvar när det gäller att få elever till att, som 

kursplanen nämner, förstå ”hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande 

för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa” (GY 11, s 83). 

2 Bakgrund 

 
Det skrivs mycket i tidningar och pratats i tv om vår hälsa och att vi blir tyngre och mer 

stillasittande. SVT:s program Debatt (2012-01-18) hade en diskussion om olika bantningsidéer och 

Dagens Nyheter har just nu en artikelserie som heter Den fetare svensken som om handlar övervikt 

och dess konsekvenser. (Dagens nyheter 2012-04-24) Samtliga poängterar att det är viktigt att röra 

på sig mycket och tänka på vad som hamnar i kroppen. Det påstås (se exempelvis Nordlund och 

Jacobsson, 1999) att frukost är ett sätt att bli nyttigare och att det är lättare att hålla vikten genom att 

få en vana med regelbundet intag av mat även att de som äter frukost presterar bättre. De som äter 

frukost äter dessutom bättre under resten av dagen, om kroppen får energi på bestämda tider, vilket 

är bra då kroppen ska aktivera sig. Har blodsockernivån en jämn kurva resulterar det i att kroppen 

blir piggare och fräschare än om kurvan går fort upp för att sedan dala snabbt neråt. Om kroppen 
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inte får i sig en bra frukost blir det lätt att det kompenseras med att socker intas vilket leder till att 

blodsockret går upp och man känner mättnad. Denna höjning av blodsockret kan då leda till att 

lunchen kommer i kläm och man struntar i lunchen för kroppen känner sig mätt från sockret. När 

kroppen sover gör den av med energi, detta sker genom baslametabolismen. Det är den process som 

håller de livsavgörande processerna igång under sömnen, dessa processer kräver energi vilken den 

tar från kroppen. När man inte äter frukost får kroppen ingen ny energi vilket är nödvändigt och 

man känner sig trött och hängig. Om man däremot äter frukost får man ny och fräsch energi, vilket 

kroppen uppskattar. ”Att äta på morgonen är klokt eftersom nattens fasta inneburit att energilagren i 

levern tagit slut under natten. Därför tar kroppen med fördel emot mycket kolhydrater som behövs 

både till hjärnan och musklerna. Kroppen bryter hellre ner kolhydrater på morgonen än på kvällen” 

(Svensk mjölk, dietist Annika Unt Widell). Om man har morgonlektion i Idrott och hälsa är det 

extra viktigt att man får i sig en bra frukost innan lektionen, gärna en större frukost för att få extra 

energi, för att man ska kunna prestera som bäst. Ulf Bohman (1989) skriver i Kost och prestation att 

om man inte äter något leder detta till att man tömmer sina förråd av energi. Detta är inte bra då 

man ska försöka prestera på rimliga villkor för kroppen gör av med energi som den då inte har. 

Vidare skriver han att man ska ge kroppen tid när man äter sina måltider och att frukost ofta är den 

måltid som man hoppar över då man inte hinner, är för trött eller inte är hungrig. Bohman (1989) 

menar också att om man äter när kroppen är stressad kan det leda till att man inte känner av tecknen 

på mättnad och man äter ännu mer. Även att det kan bli olika problem med magen/tarmen och om 

maten intas under stress. Han menar även att om att det är bra att hoppa över måltider då kroppen 

kommer att vilja äta ännu mer vid nästa tillfälle.  När man väl har missat en frukost går det inte att 

åtgärda genom en större lunch. 

 

Enligt Livsmedelsverket ska en frukost innehålla ¼ av det dagliga energiintaget (Livsmedelsverket 

2004). När man äter frukost ska den inte bestå av för mycket socker då det gör att blodsockerhalten 

hastigt stiger och sedan sjunker lika snabbt med stor energiförlust. Utan man ska äta en frukost 

bestående av mycket kolhydrater vilket leder till att blodsockernivån går sakta uppåt för att sedan 

långsamt går ner igen. Lennernäs (2005) skriver att fler ungdomar äter själva utan vuxet sällskap 

vilket kan leda till att ungdomarna inte äter lika bra som om föräldrarna har plockat fram och gjort i 

ordning frukost.  

 

 

 

 



 

 6 

2.1 Tidigare forskning 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) skriver i sin grundrapport om svenska skolbarns hälsovanor att 

frukost är den viktigaste måltiden på dygnet. Det visar sig att frukost har stor betydelse för hur 

mycket barn orkar prestera under dagen. I FHI:s undersökning kan man även se en klar tendens att 

barn och ungdomars frukostvanor blir sämre ju äldre de blir, samt att flickor äter frukost i mindre 

grad än vad pojkar gör i samma ålder. (Statens folkhälsoinstitut, 2011)  

 

Martin Jansson skriver i Livsmedelsverkets rapport, Du blir vad du äter om att matvanor och fysisk 

aktivitet kan påverkas av socioekonomiska skillnader. Teoretiska antagande som Jansson gör är att 

om barn växer upp i områden som inbjuder till mycket skräpmat och godis, samt i en hemmiljö som 

inte aktivt arbetar för att motverka konsumtionen av detta, så försämras barnens matvanor, motion 

och hälsa. Om det istället är tvärtom, att barn växer upp med frånvaro av snabbmat samt 

uppmuntras till en bra kosthållning, så ökar deras medvetenhet om vad bra kost gör för hälsan. I 

Janssons rapport framkommer det att de flesta barn är medvetna om vad det är som är onyttig mat, 

som till exempel pizza, kebab och hamburgare. Likväl vet de att grönsaker är nyttigt att äta. Jansson 

visar att det förekommer en verbala skillnaden som märks tydligt hos barn när det gäller att förklara 

vad som är hälsosam kost. De som kommer från områden med högt inkomstindex kan exempelvis 

uttrycka sig i stil med: ”Kött och grönsaker med någonting till, ris eller potatis. Det tycker jag är en 

riktig måltid!” (Jansson 2004, s 40). Medan barn som kommer från områden med lågt inkomstindex 

uttrycker sig annorlunda, till exempel på följande sätt: ”Nyttig mat är bra, men det är inte 

gott”(Jansson 2004, s 40). Detta handlar enligt rapporten inte om att fostran och kunskap om mat 

från de olika hemmen är annorlunda, utan mer om självförtroende och intellektuell mognad som 

beror på vilken miljö barnen växer upp i. I studien framkommer också att barn inte tycker om att äta 

ensamma, utan ser helst att man äter tillsammans i familjen. Till skillnad från vår studie, behandlar 

Jansson middagsmålet, men detta kan ses som ett tecken på att barn fördrar att äta med någon 

vuxen. I Janssons rapport framgår att barnens höga behov av att äta och dricka sötsaker som godis 

och läsk är lika stort oberoende vilket indexområde barnen växer upp i. Vidare visar den att det inte 

finns några större skillnader när det gäller barns mat- och motionsvanor i de olika socioekonomiska 

områdena (Jansson 2004). 

 

Gerhard Nordlund och Tommy Jacobsson (1999) skriver i Gymnasieelevernas matvanor Del 2 om 

en undersökning om ett frukostförsök som genomförts på 7 skolor. Där har elever och lärare 

erbjudits gratis frukost under tre veckor. Resultatet visade att eleverna kände sig piggare och 
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lugnare av att äta denna frukost i lugn och ro, i sällskap med andra. Det visades sig också att 89 % 

av lärarna ansåg att eleverna både mådde bättre och presterade bättre, som en följd av den 

gemensamma frukosten. I resultatet kan man även utläsa att ju äldre ungdomarna blir, desto sämre 

blir de på att äta en bra frukost. Även socioekonomiska skillnaderna har en inverkan på ungdomars 

matvanor, framförallt när det gäller frukost. Många ungdomar med studerande eller arbetslösa 

föräldrar äter bara en mindre frukost eller ingen alls, samt har oregelbundna lunch- och 

middagsvanor. Om man istället ser på de ungdomar som har föräldrar med ett mer välbetalt arbete, 

eller med eget företag, så är dessa ungdomars frukost- och matvanor generellt sett mycket goda. De 

ungdomar som uppfattar att de har goda kostvanor har även visat sig ha en bättre och mer positiv 

självbild, samt att de anser sig prestera bättre i skolan än genomsnittet. Nordlund och Jacobssons 

(1999, s 33) egen undersökning visar att de elever som definieras som ”elever som inte mår bra” i 

skolan att 26 procent av fickorna och 28 procent av killarna att de aldrig eller bara ibland äter 

frukost. 60 procent av dessa elever medger att de saknar vuxet sällskap vid frukosten. Vidare visar 

undersökningen att de elever som är pigga anser att de har en bra kondition och de tycker bättre om 

skolidrotten än de elever som är trötta. Även de elever som inte eller sällan äter frukost har oftare 

ont i huvudet eller magen. Det kunde konstateras i undersökningen att elever som åt frukost 

dagligen oftare även gick till skolmatsalen, samt att de åt mer mat till lunch än de elever som inte 

eller sällan åt frukost, samma gäller när man ser resultatet på middag och mellanmål. Elever, som 

sällen äter frukost har svårare att hänga med på lektionen och visar upp sämre resultat på i skolan 

som till exempel på prov. De elever som regelbundet äter frukost har bättre kondition, tränar mer 

och tycker bättre om skolidrotten. (Nordlund och Jacobsson 1999, s 8) 

 
Maria Lennernäs skriver för mjölkfrämjandet i mat - och sömnskola (2005) om att dagens 

ungdomar uppvisar oroväckande matvanor, som till exempel när det kommer till att äta frukost. Det 

är idag många ungdomar som hoppar över frukosten i brist på tid eller på grund av att det inte är 

hungriga på morgonen. En ytterligare faktor till detta kan vara att föräldrarna till dessa barn saknar 

kunskap om hur viktigt det är med frukost. Därtill skriver Lennernäs att fler äter frukost utan 

vuxnas sällskap, och att ungdomars frukostvanor försämras. Det visar sig även att de som inte äter 

eller äter en dålig frukost inte kompenserar detta genom att inte äta mer på förmiddagen. Istället 

tenderar dessa ungdomar att fortsätta att äta dåligt under dagen. Lennernäs nämner som anledningen 

till att en många ungdomar inte äter frukost är att de har kommit längre in 24-timmarssamhället än 

sina föräldrar. Detta innebär att de går och lägger sig sent och inte orkar gå upp tidigt på morgonen, 

vilket i sin tur leder till att de vänder de på dygnet under helgerna. Dessvärre sker under den tid i 

livet när de är i mest behov av bra mat- och sovrutiner. De senaste åren har forskare kommit fram 
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till att dygnsrytmen har stor betydelse när det gäller mat- och sömnvanor, hur elever mår samt hur 

prestationen i skolan påverkas.  Detta beror enligt Lennernäs på att om kroppens naturliga rytm 

”tappar takten” så kan man drabbas av sömnbrist, vilket leder till trötthet och dåligt humör som i sin 

tur har påverkan på ämnesomsättningen och aptiten. När aptiten inte finns där är lätt att hoppa över 

frukosten. Utan frukost får man lättare huvudvärk och man orkar mindre. Hjärnans 

energiförsörjning påverkas för att oregelbundna måltider gör att blodsockernivån varierar. När den 

då blir låg ökar suget efter kalorier, helst då i form av socker, och när blodsockerkurvan går upp och 

ned hela tiden påverkas koncentrations- och prestationsförmågan. (Lennernäs 2005, s 2-5)  

 
Gerhard Nordlund m.fl. (2004) skriver i en svensk undersökning som gjorts på 13-14 åringar, om 

sambandet mellan dygnsrytm och skolarbete. Undersökningen visar att kvällsmänniskor mer sällan 

äter frukost än morgonmänniskan. De äter även mer onyttig kost samt har oftare huvudvärk och en 

känsla att de presterar sämre i skolan jämfört med de som är morgonmänniskor. När vi äter på 

dygnet har också betydelse. Då vi sover utsöndras tillväxthormon och hormonet kortisol som verkar 

nedbrytande (katabolt) och kroppstemperaturen sänks. Framåt morgontimmarna stiger åter 

kroppstemperaturen och hormonet insulin utsöndras som fungerar som uppbyggande (anabolt). 

Kroppen blir då inställd på att vakna och bli aktiv, samt att kunna ta emot mat för att fylla på 

glykogendepåerna. Då är det bra att fylla på med kolhydrater som till exempel gröt, bröd, mjölk och 

banan. Om man inte har aptit att äta på morgon kan det bero på att sömnrytmen har rubbats. Kan 

men inte kan äta direkt när man vaknar så är det okej, men då krävs det en bra måltid de närmaste 

timmarna. Under gymnasiet befinner sig de flesta ungdomar i en tillväxtperiod vilket gör att det 

krävs mycket näring, vitaminer och mineraler, samt lagom med energi för att de ska orka med 

dagen. Får de då inte i sig någon frukost eller lunch brukar de istället ta till ”tomma kalorier” som 

till exempel läsk, godis och kakor. Författarna tar även upp ett annat exempel med högstadieelever, 

där det visar sig att matvanor har påverkan i hur de presterar i skolan. Som ett exempel har elever 

med bra matvanor ofta bättre välbefinnande och självkänsla, än de som till exempel hoppar över 

frukosten. De som hade sämre matvanor ansåg sig själva prestera sämre än de med goda matvanor. 

(Nordlund m.fl. 2004, s 33-34) 

 

Gun Åbacka skriver i sin avhandling, Att lära för livet hemma och i skolan  att det vi äter och den 

motion vi får är ”levnadsvanor som förbättrar, försämrar eller vidmakthåller människans 

hälsa.”(Åbacka, 2008, s 15). Även socialt arv och kulturella omgivningar kan ha påverkan på 

levnadsvanor och hälsa. Åbacka menar att frukosten har en viktig funktion eftersom den har 

inverkan på lärandet, och hon hänvisar till en brittisk undersökning som gjordes 1998. Denna 
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undersökning visar att om man äter en bra frukost så förbättras minnesfunktionerna. Det finns även 

en svensk forskning gjord av Lowden m.fl (2002) som visar att en frukost med rätt näringsinnehåll 

med sammansättning av kolhydratrika livsmedel höjer individens uppmärksamhet och minskar 

trötthetssyntomen. I den svenska kursplanen för Idrott och hälsa 1, står det ”hur olika 

livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar 

för sin hälsa” (GY 11 sid. 83). Åbacka påpekar skolans roll och betydelse för att ungdomars 

matvanor ska bli bättre. Lärare ska hjälpa eleverna att fördjupa sina kunskaper om bra kost och 

näringsinnehåll i olika livsmedel.  I Åbackas studieresultat visade det sig att de flesta eleverna visste 

vad en bra och näringskorrekt måltid ska innehålla, men att de brister i att omsätta den teoretiska 

kunskapen i praktiken. Vidare visar det sig att barn och ungdomars måltidsmönster och måltidens 

innehåll till stor del beror på föräldrarna. Äter föräldrarna måltider som till exempel frukost med 

sina barn och ungdomar, är det lättare att skapa bra måltidsmönster genom att lära och utveckla 

deras kunskapar om sunda matvanor (Åbacka 2008, s 225). I studien framkommer också markanta 

skillnader mellan de två olika undersökningsgrupperna som studien gjordes på. Den ena gruppen av 

elever kom från statsmiljö (U-gruppen), likt den vi i arbetet har valt att kalla ”staden” och eleverna i 

den andra gruppen kom från landsbygdsmiljö (J-gruppen), likt ”orten” i arbetet. Elever i U-gruppen 

väljer sporadiskt bort vissa måltider för att istället småäta. Elever från J-gruppen har däremot en 

bättre måltidsrytm. Detta kan förklaras med att elever från statsmiljö har ett större utbud av sociala 

aktiviteter utanför hemmet. Familjers varierande livsrytm med olika arbetstider, deras 

fritidsaktiviteter och utvecklingen i samhället som skapat mer jäkt och stress, gör att barn och 

ungdomars måltidsvanor påverkas. Om föräldrar inte deltar i måltider kan det få negativa 

konsekvenser beroende på att det kan resultera i att deras barn och ungdomar skippar vissa måltider 

eller äter något onyttigt. Framförallt visar resultatet att det är frukost och mellanmål som faller bort. 

I de fall då föräldrar inte är hemma kan de heller inte se om deras barn äter någon frukost. Detta är 

oroväckande eftersom framförallt tonåringar som växer mycket behöver näringsrika måltider, samt 

att frukostens kvalité påverkar koncentrationsförmågan och har inverkan på skolprestationer. 

(Åbacka 2008, s 256-257)  

 

En kortare sammanfattning av tidigare forskning visar att frukostvanor bland ungdomar varierar. 

Forskningen visar att frukostvanor skiljer sig beroende på vart dem bor. Ungdomarna som bor i en 

stad har sämre frukostvanor/kostvanor än de som bor på landsbygden. Beror delvis på att tillgången 

till snabbmat är lättare i städer samt att det oftast finns mer att sysselsätta sig med. Forskningen 

visar även frukosten är en viktig måltid för att ungdomar ska må bra och känna sig pigga. Om de 

äter en näringsrik frukost så orkar de mer fysiskt och de har även lättare att koncentrera sig i skolan. 
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2.2 Översikt av teman 
I följande avsnitt kommer några av de begrepp och faktorer som är av stor betydelse när vi talar om 

kost och hälsa att presenteras. I studier inom detta ämne är det nödvändigt med kunskap om vad 

som krävs för att människor ska orka med de fysiska och psykiska påfrestningar som vi utsätts för, 

samt definitioner på orden hälsa, prestation och självkänsla.    

2.2.1 Hälsa, prestation och självkänsla 
Här nedan presenteras ett antal begrepp som anses vara av betydelse att känna till, vilket gör det 

lättare att förstå dessa begrepp när det sedan nämns i ett sammanhang. 

Hälsa 

”Världshälsoorganisationen (WHO) definierade 1948 hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning” 

(Nationalencyklopedin 2012).  

 

Självkänsla 

”Självkänsla, självuppfattning, inom psykologin en med känslor och värderingar förbunden del av 

en persons självmedvetande” (Nationalencyklopedin) 

 

Prestation 

I uppslagsboken kan man läsa: ”prestation = utfört arbete; insats”. Att 
utföra ett arbete kan betraktas som tämligen som tämligen neutralt och 
inte särskilt värdeladdat. Hur bra en prestation är framkommer först 
när den värderas av någon, antingen individen själv, gruppen, läraren 
eller samhället. 
     (Bengtström 1995 sid. 143)   

     

Lars-Göran Rydqvist och Jan Winroth (2003) behandlar hälsoproblem när de skriver om hur vår 

livsstil och våra levnadsvanor har ändras under det senaste seklet. Vi lever i allt större utsträckning 

våra liv med högre tempo, som leder till stressrelaterarand ohälsa. En av anledningarna till detta 

ökade tempo är den tekniska utvecklingen. Det höga tempot har medfört att kosten har blivit lidande 

och bortprioriteras. Den ökade stressnivån har bidragit till sämre sömnvanor. Rydqvist och Winroth 

menar därför att vi behöver skapa mer tid för oss själva, samt göra aktiva val för att förbättra våra 

levnadsvanor. Bra kost- och sömnvanor främjar hälsan och prestationsförmågan.  
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2.2.2 Kost  

För att främja prestationsförmågan så gäller det att man tillfredsställer de energi- och näringsbehov 

kroppen behöver. (Rydqvist och Winroth 2003) Det rekommenderade näringsintaget går att finna i 

de Svenska Näringsrekommendationer.  

 

Frukosten ska motsvara 25-30 % av dagens energiintag. Om vi startar dagen med en näringsrik 

frukost som innehåller proteiner, stärkelse och kostfibrer så får vi en långsam höjning av 

blodsockret. Då blir insulinpåslaget inte så snabbt och man håller sig bättre mätt till nästa måltid. 

Om man istället börjar dagen med en näringsfattigare frukost, med till exempel rostat bröd med 

marmelad, så stiger blodsockret snabbt vilket leder till att det pumpas ut mycket insulin för att 

skapa den jämvikt som kroppen strävar efter. Insulinet för överskottet av blodsocker till fettcellerna 

och vi får snart hungerkänslor igen. Dessutom känner vi då ofta sug efter något söt, exempelvis 

godis eller kakor. Detta leder ofta till en ond cirkel av obalanserad blodsockernivå, vilket leder till 

känslor av trötthet och irritation. (Rydqvist och Winroth 2003, s 116) 

2.2.3 Kolhydrater 

Kolhydrater behövs för att hjärnan ska fungera, blodsockret är det som är själva energin för hjärnan. 

När man har en lagom nivå av blodsocker känner man sig pigg och orkar mer saker. En lagom nivå 

får man om man äter långsamma kolhydrater. Snabba kolhydrater leder till att blodsockret fort går 

upp och man känner sig pigg men sen går de snabbt ner igen.(Broholmer m.fl 2001)  

 

Glykemiskt index 

Glykemiskt index visar hur fort blodsockernivån och hur högt det går efter man har intagit 

kolhydrater. När man mäter glykemiskt index får personen äta 50 gram nedbrytbara kolhydrater och 

sedan görs det flera mätningar för att se hur blodsockernivån rör sig. Som mått har man ren glukos 

som ger värdet GI 100. Värdet påverkas av vilken typ av kolhydrater det är, snabba eller långsamma 

(Nationalencyklopedin). Kolhydrater med GI 55 eller mindre räknas som långsamma, 56-69 räknas 

till medelhögt GI och 70 och uppåt är snabba kolhydrater. (Livsmedelsverket 2004)  
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Figur 1 

2.2.4 Fetter 

Ett viktigt näringsämne är fett som ger mycket energi och även skyddar kroppens organ.   

Det är bra inte få i sig för mycket fett då detta kan leda till övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.  

Fettet ska inte undvikas helt och hållet för görs detta kan det leda till skeletturkalkning eller 

energibrist.  

2.2.5 Proteiner 

Av proteinet bygger kroppen muskler, immunförsvaret och hormoner, därför är protein viktigt att få 

i sig via kosten. Det är uppbyggt av aminosyror, det finns 20 olika aminosyror varav 8 av dessa kan 

kroppen inte producera själv utan man måste få i sig dessa från kosten. Det är lättast att få i sig från 

djurriket men är man vegetarian är det extra viktigt att man äter grönsaker som innehåller dessa 

aminosyror. (Broholmer m.fl 2001)  

2.2.6 Vitaminer och mineraler 

Vitaminer 

Kroppen kan inte tillverka egna vitaminer utan man måste få i sig dessa genom kosten. Genom att 

äta en varierande kost täcks de olika vitaminerna genom detta. Kroppen behöver inga stora mängder 

av vitaminer för att klara sig men om inte kosten är varierande finns risken att kroppen inte får i sig 
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de olika mineralerna som krävs, vilket kan ha en negativ påverkan på de processer som vitaminer är 

delaktiga i. Det är svårt att upptäcka vitaminbrist för symtomen inte är helt lätt att känna igen. 

Dessa processer de hjälper till i är skapandet av röda blodceller och att reparerar andra vävnader. 

Det dagliga intaget av vitaminer är högt uppsatta även om man bara behöver en lite del av dessa, de 

är höga för att näringsexperter vill ha en säkerhetsmarginal.(Broholmer m.fl 2001)  

 

Mineraler 

Mineraler kommer från vår kost och kroppen kan inte tillverka egna. Dagens matvaror som 

innehåller de mineralerna som vi behöver har tyvärr minskat. Forskare vet inte riktigt vad alla olika 

mineraler gör i kroppen, men några ingår i olika enzymsystem, antioxidanter. Därför är det svårt att 

sätta något rekommenderat intag för detta. De rekommendationer som finns ligger något över 

gränsen för mineralbrist. (Brohmer m.fl 2001) 

2.2.7 SNÖ 

SNÖ står för Svenska näringsrekommendationer översatta till livsmedel. Begreppet innefattas av 

fyra olika aspekter råd om livsmedelsval, mängder, frekvenser och måltidsvanor tas upp. För att få 

fram ett bra underlag för kostråd med syfte att förbättra matvanor hos människor, gjorde 

livsmedelsverket en näringsrekommendation översätt till livsmedel. Rekommendationen presenterar 

inte bara livsmedel eller måltider för sig, utan syftar till att visa hur hela kosten bör se ut. När det 

gäller frukosten så ska den enligt Livsmedelsverket innehålla cirka en fjärdedel det dagliga intaget 

av näring. Kopplat till detta har SNÖ tagit fram några olika förslag på hur en bra frukost kan se ut. 

Män och kvinnor har olika behov av näringsintag, och då männen behöver äta mer så ser förslaget 

lite olika ut för respektive kön. Dessa frukostförslag presenteras nedan.  

 

Två förslag till frukost för kvinnor: 
Förslag 1: 
Mellanfil, müsli, banan 
1 knäckebröd med 
leverpastej 14 %, gurka 
1 rågbröd med margarin, 
ost 17 % 
 
Förslag 2: 
Havregrynsgröt med 
lättmjölk, sylt 
1 rågbröd med 
leverpastej 
Juice 
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Två förslag för män: 
Förslag 1: 
Lättmjölk 
2 rågbröd med 
leverpastej 14 %, paprika 
2 vita bröd med 
lättmargarin, marmelad 
 
Förslag 2: 
Mellanfil, müsli, banan 
1 knäckebröd med 
leverpastej 14 %, gurka 
1 rågbröd med margarin, 
ost 17 % 
 
  (Livsmedelsverket 2003) 

2.2.8 Sömn 

Även sömn har inverkan på vår energi, eller närmare bestämt på vårt återskapade av energi. Om vi 

inte får den sömn som kroppen behöver blir vi lättirriterade och får svårare att koncentrera oss. 

Tonåringar kräver mycket sömn och är i behov av cirka 8 timmars sömn per dygn 

(Sömnupplysningen). Goda sömnvanor som gör att man känner sig utvilad när man vaknar är 

tecken på en bra hälsa och man mår bra. Tvärtom så är problem med sömnen som till exempel 

sömnstörningar är tecken på att det är något som inte står rätt till och bidrar att man mår sämre. 

Orsaker till att en del inte har goda sömnvanor, kan bero på problem med att komma i säng i tid och 

problem med att somna. Svårigheter med att somna beror ofta på det höga tempo som vi i dagens 

samhälle utsätts för, och att vi därför får svårt att varva ner på kvällen. Sömnproblem kan bli en 

hälsorisk om det håller i sig en längre tid, men ingen fara om det sker en natt ibland. (Rydqvist, 

Winroth 2003, s 128) 
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3 Syfte  

 
Syftet med föreliggande undersökning är att få en inblick i gymnasieelevers frukostvanor och hur 

dessa kan påverka dem i fråga om prestation under lektionerna i Idrott och hälsa. Det övergripande 

syftet är att analysera relationen mellan frukostvanor och skolprestationer och då specifikt betyg i 

idrott och hälsa. Finns det några skillnader mellan elever på skolorna från de olika platserna. Syftet 

är också att studera relationen mellan frukostvanor och kunskaper om sambandet mellan kost och 

hälsa, samt om de omsätter denna eventuella kunskap till praktik. Med en större förståelse om 

sambandet mellan kost och prestation, kan vi skapa bättre förutsättningar för lärare att utbilda elever 

i ämnet. 

3.1 Frågeställningar 

• Finns det något samband mellan elevers frukostvanor och deras prestation i ämnet Idrott och 

hälsa, samt samband sömn och betyg? 

• Hur ser informationen från idrottsläraren ut på de olika platserna gällande frukostens 

betydelse? 

• Vad anger eleverna för orsaker till att de inte äter frukost? 

• Går det att se skillnader gällande elevers frukostvanor beroende om de lever i en ort eller i 

en stad? 

 

4 Metod 

4.1 Val av metod 

Eftersom vi är intresserade av att undersöka hur situationen ser ut med frukostvanor och fysisk 

prestation hos gymnasieelever överlag, valde vi att göra en kvantitativ undersökning i form av 

enkäter. Vi kunde på så sätt nå ut till en större grupp av elever och elever med olika bakgrunder, 

istället för att genomföra intervjuer med enbart några få. Enkäterna genomfördes på 

gymnasieelever. Utifrån de svar vi sedan fick in kunde vi studera hur ofta (frekvens) eleverna äter 

frukost och hur frukosten prioriteras i deras vardag. Detta resultat användes sedan för att se om det 

går att urskilja ett samband mellan frukostvanor och prestation i ämnet Idrott och hälsa. (Esaiasson 

m.fl 2012, s197). I boken Enkäter i praktiken av Göran Esaiasson motiveras den kvantitativa 

analysmetoden på följande vis: 
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Kvantitativ innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg när man 

vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga 

kategorier i ett material. Det kan handla dels om hur ofta eller hur 

frekvent olika kategorier förekommer, dels hur stort utrymme i tid 

eller rum som olika kategorier får(Esaiasson m.fl 2012, s197). 

                                                           . 

Genom att från enkäterna få svar på frekvens och utrymme rörande gymnasieelevernas frukostar, 

blir denna analysmetod användbar för att besvara våra frågeställningar.  

4.2 Urval 

Tidigare forskning inom detta område har i mångt och mycket gjorts på skolor i samma stad, så har 

vi istället valt att undersöka skolor från två svenska orter. Då det finns stora skillnader gällande 

befolkningsmängd och storlek på skolorna i våra två respektive hemkommuner, där vi växt upp och 

gått i skola, tyckte vi att det var intressant att studera just dessa två. Kommunerna skiljer sig åt på så 

vis de ligger i olika delar av Sverige, och att den ena är en relativt stor kommun, med en centralort 

med över 100 000 människor, invånarantalet ökar ständigt. Centralorten har mer än 10 stycken 

gymnasieskolor. Medan den andra kommunen är en betydligt mindre kommun på landsbygden. 

Denna kommun har en centralort på knappt 4000 invånare vars invånarantal sjunker. I kommunen 

finns det enbart en gymnasieskola. Vi har sedan valt att genomföra enkätundersökningar på en 

gymnasieskola i respektive centralort. Den första orten väljer vi i undersökningen att kalla 

”staden”, och den andra orten väljer vi kort och gott att kalla ”orten”. Skolan i ”staden” kommer vi 

kalla ”skola A” och skolan i ”orten” benämns som ”skola B”. 

4.3 Metod för datainsamling  

Vi tog kontakt med respektive skola per telefon. I skolan i “staden” tog vi först kontakt med rektorn 

för att få ett godkännande att genomföra enkätundersökningen, och sedan togs kontakt med en 

idrottslärare. I “orten” fick vi först kontakt med idrottslärare som gav sitt godkännande, och som i 

sin tur pratade med skolans rektor. Vid kontakten informerade vi om syftet med undersökningen 

och vad enkäten handlade om. Vi framförde även vårt önskemål om att när vi kom till lektionerna 

så ville vi att det skulle vara en fysisk ansträngande lektion, samt att eleverna skulle svara på 

enkätfrågorna i slutet på lektionstiden. Detta beroende på att ungefär halva frågeformuläret 

handlade om hur eleverna hade känt sig på dagens lektion. Enkätfrågorna utformades med hjälp av 

tidigare C- och D- uppsatser och avhandlingar om liknande ämnen, då de har fungerat bra som 



 

 17 

underlag för studieobjektet. Frågorna anpassades och ändrades sedan så att de skulle vara mer 

inriktade på vår undersökning. Se bilaga1.  

 

Vi bestämde oss för att ta in enkäter från två till tre klasser eller 50-70 elever, samt att lektionerna 

skulle ligga på förmiddagen. Vi ansåg att det antalet skulle vara tillräckligt för vår undersökning, 

och att det tidsmässigt var rimligt att enkätinsamlingen skulle ta en till två dagar. Detta fungerade i 

“staden” men inte i “orten”. På gymnasiet i “orten” fanns det nämligen inte tillräckligt med 

underlag på en till två förmiddagar. För att få in tillräckligt med svar därifrån så krävdes en hel 

vecka vilket ledde till, på grund av tid och resor fram och tillbaka, att idrottsläraren på skolan fick 

dela ut enkäterna samt att informera om den. Vi är tacksamma för hjälpen med detta. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

När man vill klargöra säkerheten i en studie så brukar två begrepp lyftas fram; studiens validitet 

samt dess reliabilitet. Med validitet i en enkätfråga menas frågans förmåga att mäta det den avser att 

mäta. Med reliabilitet menas huruvida upprepande mätningar ger samma resultat. Frågorna 

utformades så att de skulle vara lätta att förstå. De frågor som vi bestämde oss för var framtagna 

och noga genomtänkta utifrån vår frågeställning, vilket är enligt Ejlertsson (2005) är viktigt, så vi 

verkligen kunde mäta det vi hade för avsikt med att mäta. För att förbättra validiteten i vår 

undersökning har vi använt oss av kriterievaliditet som ”mäter om det finns ett högt samband 

mellan det frågan mäter och ett speciellt kriterium, som frågan avses spegla”(Ejlertsson 2005 sid. 

101). Eftersom vi ville veta hur elevernas känsla var under dagens lektion, så gjordes enkäten i 

slutet av en lektion vilket gjorde att de hade en färsk känsla av hur lektionen kändes. Då vi 

konstruerat frågorna baserat på tidigare utförda forskningsenkäter, dock med mer inriktning mot 

vårt syfte, så räknade vi med ett liknande resultat som tidigare forskning gett. Vi har dessutom valt 

att göra undersökningen på två, till storleken olika, orter. Här hade vi behövt mer tid för att även 

kunna undersöka hur det ser ut i två andra orter med liknade storlek. Detta hade nämligen kunnat 

öka studiens reliabilitet (Ejlertsson 2005 sid. 99-104). För att generalisera forskningsresultatet så 

föll det väl ut att vi kom från så olika typer av orter där vi sedan genomförde våra undersökningar. 

Detta gav oss tillräcklig stor skillnad för undersökningens frågeställning när det gäller 

”undersökningens population”. Med undersökningens population menas då den grupp av fenomen 

(personer, händelser, handlingar, institutioner, tankesätt eller vad det nu är frågan om) som 

undersökningen vill uttala sig om” (Esaiasson m.fl. 2012 sid.156). 
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4.5 Etnisk hänsyn 

2004 tillkom det en etiklag i Sverige som det måste tas hänsyn till vid forskning. ”Vid planering av 

en enkätundersökning, oberoende av om det gäller forskning, en studerandeuppsats eller något 

annat ändamålet, bör speciellt beaktas de fyra krav som preciseras i Vetenskapsrådets 

forskningsetniska principer”(Ejlertsson 2005 sid.29).  

Det första av de fyra kraven Vetenskapsrådet (2011) beskriver är informationskravet. Det syftar till 

att de som svarar på enkäten ska känna till vilket ändamål undersökning är till för. Vi informerade 

eleverna om vår uppsats och om syftet med den, dels genom en liten skriven sammanfattning högst 

upp på enkäten, dels genom att även muntligt förklarade det för dem. Det andra kravet i de 

forskningsetiska principerna är samtyckekravet, där personerna själva ska få bestämma om sin 

medverkan. De innebär att de inte behöver delta eller svara på specifika frågor, samt att de har rätt 

att avbryta sitt deltagande. Om detta informerades muntligt för eleverna. När en undersökning 

genomförs på personer som är under 15 år, så måste målsman ge sitt godkännande till att 

undersökning får genomföras med deras barn. Då vår undersökning genomfördes med 

gymnasieelever behövde vi inte målsmans samtycke. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, 

vilket innebär att svaren ska vara konfidentiella. I vår undersökning är alla enkäter anonyma, och 

därför vet ingen vem som svarat vad på de olika frågorna. Det sista kravet är nyttjandekravet. Det 

innefattar att man inte får använda de uppgifterna man får in till något annat ändamål utanför sin 

forskning. Detta krav tar vi också hänsyn till då resultaten bara kommer att användas till denna 

rapport.  

4.6 Reflektion över metod 

Utifrån Esaiassons beskrivning av kvantitativ undersökning, kändes det motiverande för oss att 

använda denna metod. Att utföra enkätundersökningar med elever på gymnasieskolor passade vårt 

syfte bra. Undersökning gjordes i våra respektive hemorter, vilket gjorde arbetet intressant för oss 

personligen. Detta var också en faktor som gjorde det bekvämt för oss att ta kontakt med skolorna, 

då vi var väl medvetna om vart vi skulle vända oss samt att det fanns bekanta till oss som arbetar 

som idrottslärare på skolorna. Detta underlättade framförallt i “orten”, där det inte fanns underlag 

för att genomföra undersökningen under ett par dagar. Där krävdes det istället en hel vecka för att få 

ihop tillräckligt med svar, och då var den personliga kontakten med idrottsläraren av stor betydelse. 

Problemet med tidsåtgången på ”orten” var en missräkning utifrån vår planering och inte optimalt 

för studien. Nu löstes dock detta problem genom att idrottsläraren på skolan hjälpte oss. 
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4.7 Bortfall 

I Staden var det ett bortfall på totalt 11 stycken enkäter av sammanlagt 71 enkäter. Dessa 

behandlades som bortfall för att svaren inte var korrekta eller att eleverna hade missat en eller flera 

frågor som var av vikt för studien. De som inte deltog alls på lektionen men ändå svarade på 

enkäten räknades inte heller då vi var ut efter hur de upplevde deras prestation och hur de kände sig 

under lektionen. 

 

I Orten blev det ett bortfall på 4 stycken enkäter av sammanlagt 44 stycken enkäter. På Orten hade 

två elever missat baksidan av enkäten, den som handlade om dagens lektion vilket var av stor vikt. 

 

5 Resultat 
 

När vi fått in alla enkäter gjordes svaren om till siffror. Detta skedde i OpenOffice.org Calc där det 

blir lättare att se alla de olika svaren. De olika områdena delades upp och sattes in i Calc. Alla 

elever fick en egen rad där de olika svaren på frågorna stod. Med tanke på att vi ville jämföra de 

olika områdena gjorde vi tabeller, Staden och Orten. Dessa är lätta att läsa av och de syns vilka 

likheter/olikheter det finns mellan de olika områdena. I vissa tabeller visas mer information än bara 

ett resultat, till exempel om de åt frukost och hur de kände sig på lektionen. Hade lite problem med 

att visa vad tabellerna betydde men det löste vi med en lite text under tabellerna som beskriv vad 

tabellerna innehåller. Vi valde också att använda siffror där resultatet redovisas eftersom det 

rekommenderas att man använder siffror, oavsett talvärde, i matematisk och statistisk text. 

(Strömquist 2006 sid.170) Nedan presenteras vårt resultat i form av figurer med stapeldiagram. 

Under varje figur finns det en beskrivande text.  
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Figur 2:1 

Anledning att elever som inte äter frukost eller hoppar över frukosten i “staden” beror oftast 

övervägande på tidsbrist eller på att de inte är hungriga. 82 % av eleverna svarar detta. Resultatet 

visar även att 1 person av de 22 tillfrågade (4,5 %) avstår från frukosten på grund av att de inte vill 

äta ensam. 

 
Figur 2:2 

I “orten” är den största anledning till att eleverna inte äter frukost att de inte är hungriga, 4 av 7 

personer (57 %) svara det. Inte någon av eleverna svarar att det beror på att de inte vill äta ensam. 
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Figur 3:1 

I Figur 3:1 ser man en sammanställning av alla godkända svar från Skola A. 10 av 60 elever (17 %)  

stiger upp mindre än 30 minuter på morgonen innan de ska gå hemifrån. 26 av 60 elever (43 %) 

stiger upp mellan 30-60 minuter innan de ska gå, vilket är den vanligaste tiden att stiga upp på. 22 

av 60 elever (37 %) stiger upp mellan 60-90 minuter innan de ska gå. Och det är bara 2 av 60 elever 

(3 %) som går upp mer än 90 minuter innan de ska gå.  

 

 
Figur 3:2 

Figur3:2 ser man en sammanställning av alla godkända svar från Skola B.  

5 av 40 elever (12,5 %) stiger upp med mindre än 30 minuter innan de ska gå hemifrån. 20 av 40 

elever (50 %) stiger upp mellan 30-60 minuter innan de ska gå, även på Skola B är denna tid den 

vanligaste att stiga upp. 10 av 40 elever (25 %) stiger upp mellan 60-90 minuter innan de ska gå. 5 

av 40 elever (12,5 %) stiger upp mer än 90 minuter innan de lämnar hemmet. 
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Figur 4.1 

 
Figur 4:1 visar när eleverna på Skola A går och lägger sig.  

4 av 60 stycken elever (7 %) lägger sig före kl. 22:00 på kvällen. 27 av 60 elever (45 %) lägger sig 

mellan 22:00 och 23:00, det är flest som går och lägger sig i detta spann. 24 av 60 elever (40 %) 

lägger sig mellan 23:00 och 24:00. 5 av 60 elever (8 %) lägger sig efter klockan 24:00.  
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Figur 4:2 

Figur4:2 visar när eleverna på Skola B går och lägger sig.  

Av 40 elever går 4 (10 %) av dem och lägger sig före klockan 22:00. 18 av 40 elever (45 %) lägger 

sig mellan 22:00 och 23:00, även på Skola B är denna tid den vanligaste tiden att gå och lägga sig. 

14 av 40 elever (35 %) lägger sig mellan 23:00 och 24:00. 4 av 40 elever (10 %) lägger sig efter 

klockan 24:00. 

 
Figur 5:1 
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Resultatet gällande om eleven ätit frukost och hur aktiv han/hon varit under lektionen, visar att 35 

av de 49 (71 %) som ätit frukost samma morgon är aktiva under hela lektionen. 10 av 11 elever som 

inte har ätit frukost lyckades vara delaktigt hela eller delar av lektionen. 

 
Figur 5:2 

I “orten” har 36 av 40 elever (90 %) ätit frukost samma dag. 23 av de 36 eleverna (64 %) var aktiva  

hela lektionen. De 4 elever som inte att hade fått i sig någon frukost, var aktiva under lektionen. 

 

 
Figur 6:1 

När man undersöker resultatet av hur elever i “staden” anser hur deras koncentration var under 

lektionen ser man att av de 51 elever som ätit frukost så anser 46 av dem (90 %) att det har en bra 
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eller mycket bra koncentration under lektionen. 6 av 9 (66 %) som inte ätit frukost anser att de hade 

bra koncentration under lektionen. 

 

 
Figur 6:2 

Här visar resultatet att 22 av 36 elever (61 %) som ätit frukost samma dag anser sig ha en bra  

koncentration. Lika många (7 stycken) som ätit frukost anser att de har mindre bra koncentration 

som mycket bra koncentration under lektionen. Hälften av dem som inte ätit frukost anser att de 

hade dålig koncentration. 

 

 
Figur 7:1 

På frågan om eleverna anser att de fått information av sin lärare gällande hur en bra frukost ska se  

ut och varför det är viktigt så svara 50 av 60 eleverna (83 %) i “staden” att de inte hade fått den 
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informationen. 

 

 
Figur 7:2 

I “orten” visade undersökningen att 26 av 40 elever (65 %) att de fått information. 

 

 
Figur 8:1 

Figur8:1 visar hur många elever i “staden” som äter de olika komponenterna i en frukost. 

Av de 60 godkända enkäterna svarar 10 stycken (17 %) att de dricker kaffe/te. Två elever (3 %) 

dricker vatten till frukost. 22 stycken elever (37 %) äter flingor/musli. 36 stycken (60 %) 

äter/dricker något som är mejeriproducerat. 10 stycken (17 %) dricker Oboy. 43 stycken (72 %) äter 

smörgås till frukost. 26 stycken (43 %) elever dricker någon slags juice till frukost. Två stycken (3 

%) äter havregrynsgröt. 9 elever (15 %) äter någon proteinprodukt till frukost. 8 (13 %) elever äter 
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någon frukt till sin frukost. 

 

 

 
Figur 8:2 

Figur 8:2 visar hur många elever i “orten” som äter de olika komponenterna i en frukost. 

I “orten” är 40 stycken godkända enkäter varav det 3 elever (8 %) som dricker kaffe/te till sin 

frukost. 4 stycken (10 %) dricker vatten till frukosten. 8 stycken (20 %) äter flingor/musli. 25 

stycken (63 %) dricker/äter någon slags mejeriprodukt till sin frukost. Det är 1 elev (3 %) som 

dricker Oboy. 27 stycken (68 %) äter spannmål till sin frukost. 7 elever (18 %) dricker juice till sin 

frukost. 9 elever (23 %) äter gröt som en del av sin frukost. Det är 9 stycken (23 %) elever som äter 

någon slags proteinprodukt. 4 stycken (10 %) äter någon frukt som del av sin frukost. 

 

 
Figur 9:1 

38 elever i “staden” äter frukost fem skoldagar i veckan vilket utgör 63 % av de deltagande 
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eleverna, lite mer än var tredje elev hoppar över frukosten någon eller några gånger i veckan. 3 

elever av 60 (5 %) äter aldrig någon frukost. Av de 23 eleverna som fick betyget MVG så äter 18 av 

dem (78 %) frukost varje skoldag. 

 
Figur 9:2 

I “orten” så äter 31 av 40 elever (78 %) frukost alla skoldagar. 2 av 40 (5 %) äter inte frukost. Av 

dem som fick betyget MVG är det 16 av 18 elever (89 %) som äter frukost alla skoldagar. Inte 

någon av dem som äter frukost mindre än 3 dagar i veckan når upp till betyget MVG. 

 

6 Analys och diskussion 
 

En av våra frågeställningar var ifall eleverna har fått information gällande frukost. I enkäten ställdes 

därför frågan om eleverna hade fått information om detta av sin nuvarande lärare i Idrott och hälsa. 

I gymnasiets kursplan när man beskriver ämnet Idrott och hälsa står det eleverna ska känna till att 

vissa ”livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta 

ansvar för sin hälsa” (GY 11 sid.83). När man utläser resultatet på den frågan i Figur 5:1 och Figur 

5:2 ser man en markant skillnad mellan de olika orterna. Det visar sig att idrottslärarna i “orten” har 

kommit längre i sitt tänk gällande vilken betydelse det har för eleverna att de ska känna till 

kunskapen om frukostens betydelse för hälsan. Eftersom frukosten är det viktigaste målet på dagen 

och ska innehålla 25-30 % av det dagliga energibehovet. Genom att äta och få i sig tillräckligt med 

proteiner, kolhydrater, fetter och mineraler så får man en mer jämn och stabil blodsockernivå 

(Rydqvist och Winroth 2004 sid.116-117). Detta är framförallt viktigt för gymnasieeleverna som 

befinner sig i en tillväxtperiod. Om man i stället ser till helheten för de båda skolorna så är det 64 av 

100 elever, vilket visar på en stor andel som svarat på enkäten som inte fått information om frukost 
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av sin nuvarande lärare, som i slutändan kan påverka hälsan. Det resultatet är lite oroväckande, just 

beroende på att frukost har en stor betydelse för tonåringar när det gäller att få i sig tillräckligt med 

näring. I skola B ser det dock bättre ut än i skola A. Vad beror det på? En fundering är som sagt att 

lärarna i skola B kan ha kommit längre med arbetet och övergången till den nya kursplanen och 

hunnit lägga ner mer jobb på det centrala innehållet ovan. Men den funderingen faller snabbt bort 

när man läser den ”gamla” kursplanen (Lpf 94) för Idrott och hälsa A där ett av målen är att 

”Eleven ska ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt 

kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 

samhällsperspektiv”(Skolverket 1994). Även här står det alltså om eleven ska känna till faktorer 

som påverkar hälsan. Det som ligger till grund för skillnaden mellan de olika skolorna kan istället 

kunna ses som ett bevis på att lärare har olika uppfattningar om vad som är viktigt för just deras 

elever, och vad eleverna behöver för kunskap inom ämnet Idrott och hälsa. Det går att förbättra 

elevernas medvetenhet om frukostens betydelse. Detta då vår rapport visar på hur viktig frukosten 

är, och samtidigt visar att den information som ges om frukost på skolorna i dagsläget inte är 

tillräcklig. Vi har dessutom genom egna erfarenheter själva kunnat se bristerna som finns på 

skolorna. Exempel på detta är, som tidigare nämnts, när vi under vår tid på VFU kunnat se tydliga 

tecken på hur elever som inte ätit frukost ibland inte orkar vara aktiv på idrottslektionerna. I vissa 

fall blir till och med elever illamående under lektionen, som en följd av otillräckligt intag av 

frukost. Informationen om vikten av att äta frukost bör alltså bli bättre. När man ser vilken 

skillnader det var på resultatet gällande hur mycket information om frukosten blir det ju även 

intressant att se om det har någon betydelse hos eleverna när det kommer till att omvandla den teori 

de fått till praktik. Det vill säga, äter de elever som är välinformerade i ämnet en bättre/nyttigare 

frukost än de som inte fått kunskapen? Som Åbacka (2008) påpekar i sin studie kan elever tenderar 

att ha svårt för just det. Därför blir resultatet på vad eleverna på de olika skolorna faktiskt äter till 

frukost intressant.   

 

Vi börjar med att studera vad eleverna dricker till frukost. I Skola A kan skillnader i dryckesvanor 

jämfört med Skola B noteras. 17 % av de tillfrågade på skola A svarade att de drack kaffe/te som en 

del av sin frukost medan enbart 3 % drack kaffe/te på Skola B. Det är vanligare att dricka vatten 

som alternativ i “orten” (10 %) än i “staden” (3 %). SNÖ rekommenderar inte något av dessa två 

drycker till frukost. När man ser på skillnader om den onyttiga drycken O’boy kan man här se att 17 

% av eleverna på Skola A dricker O´boy medan det på Skola B är bara 3 % som dricker det till sin 

frukost. Det som gör O´boy onyttigt är att det innehåller alldeles för mycket socker, vilket medför 

att påslaget av insulin blir stort och att blodsockerkurvan kommer i obalans. Däremot är mjölken 
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som man oftast blandar med i säg nyttig, och en bra dryck att dricka till frukost. 18 av de 22 viktiga 

näringsämnen som kroppen behöver varje dag finns naturligt i mjölk, vilket gör denna dryck till ett 

bra livsmedel (Arla). Detta visas även i de frukostförslag som SNÖ anger. När det gäller de 

mejeriproducerade produkter där mjölk dominerar, men även fil och yoghurt, är konsumtionen 

mycket lika mellan de olika skolorna, då drygt 60 % av eleverna har en frukost innehållande detta. 

Detta är ett positivt resultat, då det visar att majoriteten av eleverna får i sig många naturliga 

näringsämnen genom att både äta och dricka mejeriprodukter. På Skola B dricker 18 % av dem 

tillfrågade juice till frukosten och på Skola A är det vanligare att man dricker juice, 43 %. Vilket 

bör ses som bra då det återfinns i i SNÖs förslag. 

 

Vi fortsätter med att studera vad eleverna vanligtvis äter. Flingor eller müsli äts av 37 % av eleverna 

på Skola A. Andelen elever på Skola B som äter detta är 20 %. Elever äter mycket smörgås på båda 

skolorna. På Skola A var det 72 % som angav smörgås som en del av frukosten och på Skola B var 

denna siffra 68 %. Frukt till frukosten är vid båda gymnasierna ungefär lika opopulärt, 13 % Skola 

A och 10 % Skola B. Vilket kan ses som en något svag siffra då frukt finns med i SNÖ:s 

rekommendationer. Att äta ägg och skinka till frukost är relativt lika mellan de två skolorna, då 15 

% av eleverna på Skola A har detta som en del av måltiden, och 23 % av eleverna på Skola B.  

 

Om man då jämför konsumtionen av O´boy, som innehåller mycket socker och kan klassas som 

onyttigt, kan man se en markant skillnad mellan “staden” och “orten”. På Skola A svarade 17 % att 

de drack O´boy till sin frukost medan det bara var 3 % som drack det på Skola B. Tittar man på en 

del av frukost som anses som nyttig, kan man till exempel ta konsumtionen av havregrynsgröt. På 

Skola B har 23 % av eleverna detta som del av sin frukost, medan denna siffra på Skola A enbart är 

3 %.  Broholmer m.fl. (2001) skriver att äta långsamma kolhydrater får man en längre och stabilare 

blodsockernivå vilket leder till att man blir piggare under en längre tid. Även Rydqvist och Winroth 

(2004) skriver om att man ska äta proteiner, kolhydrater för att få en jämn kurva. Då havregrynsgröt 

är långsamma kolhydrater, och O´boy är snabba, gör detta att en majoritet av eleverna på Skola B 

bör få en bättre blodsockerkurva jämfört med eleverna på Skola A. Eleverna på Skola A äter mindre 

gröt, men dricker mer O´boy än eleverna på Skola B. Det visar sig alltså att det finns en liten 

skillnad på vad elevernas frukostar innehåller på de olika platserna. Men skillnaden finns alltså 

egentligen enbart gällande havregrynsgröt och att eleverna på skola A blandar i O´boy i mjölken. 

Detta kan vara ett resultat av att informationen har varit bättre på Skola B än på Skola A. Det kan 

dock även vara så som Åbacka nämner (2009) att elever från städer i större utsträckning tenderar att 

småäta. En anledning till småätandet skulle alltså, utifrån vår undersökning vara att eleverna från 
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”staden” blandar i O`boy i mjölken. Som tidigare nämnts så blir blodsockerkurvan ojämn av allt 

socker som finns O´boy, vilket medför att man snart blir sugen på någon sötsak igen. Eftersom 

skillnaden var så markant gällande information från lärarna så borde resultatet ha visat en större 

skillnad på frukostinnehållet. Detta kan visa på att eleverna har svårt att omvandla sin teoretiska 

kunskap till praktiken. För vi ser även på vad eleverna äter till frukost att den inte innehåller allt den 

borde när vi jämför med SNÖ:s rekommendationer på en bra frukost. Eftersom ingen intervju är 

gjord med lärarna i fråga kan vi dock inte veta vilka rekommendationer dem förespråkat för sina 

elever. Men utifrån SNÖ är elevernas frukost inte tillräcklig. 

 

Vad finns för andra orsaker till att gymnasieelever inte får i sig tillräckligt med näring på morgonen, 

och vad är då anledningen till att vissa elever ibland väljer bort frukosten helt? Jansson (2004), 

Åbacka (2008) samt Nordlund och Jacobssons (1999) skriver om att ungdomar som inte har någon 

av sina föräldrar närvarande vid måltider, där frukost är en av måltiderna på dagen, tenderar att inte 

äta frukost på grund av de måste då äta ensam. Resultatet i vår undersökning (Figur 1:1 och Figur 

1:2) visar att av de 29 ungdomarna som någon gång hoppar över frukosten, är det endast en elev 

som nämner att det beror på att han/hon inte vill äta ensam. Detta gör att vår undersökning skiljer 

sig från denna tidigare forskning. Den sociala aspekten, rörande om föräldrarna är närvarande eller 

inte, har tidigare visat sig vara en stor betydande faktor för ungdomars matvanor. Dock finns det i 

våra frågor på enkäten inte någon som rör huruvida elevernas föräldrar finns hemma och äter 

frukost på morgonen eller inte. Enkäten rör bara frågan om anledningen till att de inte äter frukost 

beror på att han eller hon inte vill äta ensam. Vi kan därför inte säga att det helt går emot tidigare 

forskning. Dock anser vi ändå att det endast var i ett fåtal fall som anledningen till att de inte äter 

frukost, är att de inte ville äta ensamma. Istället så är det så att eleverna i de olika skolorna svarade 

på ett liknande sätt när det gäller vilken som är den största orsaken till att de inte äter frukosten. 24 

av 29 elever (83 %) menar att orsaken till att de avstår från frukosten är att tidsbrist eller att de inte 

är hungriga. Lennernäs (2005) skriver om att dygnsrytmen påverkar matvanor och att ungdomar i 

dag har kommit långt in i 24-timmarsamhället. När vi tittar närmare på resultatet att tidsbristen är 

den vanligaste orsaken, kan vi då göra en jämförelse med att se närmare på elevernas dygnsrytm. 

Går eleverna och lägger sig sent på kvällen och därigenom stiger upp senare på morgonen? I 

jämförelser mellan ”staden” och ”orten” ser vi att ungdomarna har liknande dygnsrytm. 85 % av 

eleverna i Skola A, respektive 80 % i Skola B, anger att de går och lägger sig mellan tidpunkten 

22.00 och 24.00. Detta gör att de flesta ungdomarna kan gå upp runt klockan 7.00 för att få 

tillräckligt med sömn. Eftersom skolorna börjar klockan 8.30, innebär det att de har 90 minuter på 

sig innan skolan börjar. Denna tid bör vara tillräcklig för att de ska hinna äta frukost på morgonen. 
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Dock är förutsättningar olika för elever när det gäller att ta sig till skolan. Många elever på 

landsbygden måste till exempel åka buss. Ser vi på resultatet när ungdomarna går upp så visar det 

att hälften av eleverna i ”orten” går upp 30-60 minuter innan de beger sig till skolan, och i ”staden” 

så stiger det största delen med elever upp 30-90 minuter innan de går. Skillnaden i att fler i ”staden” 

går upp närmare 90 innan skolan början, medan hälften av eleverna på ”orten” går upp cirka 60 

minuter innan de lämnar hemmet, kan tänkas bero på att de tar kortare tid för elever på landsbygden 

att ta sig till skolan. Glädjande är dock att majoriteten går upp i så god tid att de bör hinna äta 

frukost. Resultatet visar även att det finns de elever som inte kommer i säng förrän efter midnatt. 

Detta gör det svårare för dem att uppnå 8 timmars sömn, innan det är dags för dem att gå till skolan. 

De måste kompensera det sena sänggåendet genom att sova längre på morgonen, vilket alltså kan 

leda till att de få det svårare att hinna äta frukost innan skolan. I ”orten” svarade fem elever, och i 

”staden” var det tio stycken, som svarade att de går upp mindre än 30 minuter innan de går till 

skolan vilket visar att dessa elever antagligen har svårt att hinna med frukost. Sammanfattningsvis 

visar resultatet att ungdomarna i vår undersökning över lag hade en liknade och förhållandevis 

godkänd dygnsrytm. Det finns dock undantagsfall, där de som går och lägger sig sent får svårare att 

stiga upp i tid på morgonen, och på så sätt hinna äta frukost.  

 

För att undersöka hur eleverna presterade på idrotten, valde vi att fråga om deras betyg, hur aktiva 

dem hade varit på lektionen, samt genom att be dem att själva bedöma hur koncentrerade de kände 

sig under lektionen. När vi utgår från att eleverna själva ska bedöma sin prestation, kan det vara 

viktigt att ha i åtanke som Nordlund och Jacobsson (1999) skriver att: ”De ungdomar som uppfattar 

att de har goda kostvanor har även visats sig ha en bättre och mer positiv självbild samt att de ansåg 

sig prestera bättre i skolan än genomsnittet” (sid. 8). 

 

I Figur 3:1 kan vi utläsa att 71 % av de elever som har ätit frukost samma morgon som 

undersökningen genomfördes, anser att de har varit aktiva under hela lektionen. Detta är ett tydligt 

tecken på att de haft känslan av att presterat bra genom att vara aktiv under lektionen. Vi kan även 

se att 45 % av de elever som inte har ätit någon frukost anser att de har varit aktiva. 45 % visar dock 

att mindre än hälften har den känslan. Vidare ser vi liknande resultat i skola B där 64 % som ätit 

frukost har varit aktiva hela lektionen. Dock inte riktigt en lika stor del som i skola A, men när vi 

kan utläsa att det bara 25 % av dem som hoppat över frukosten varit aktiva. Vilket visar på samma 

tendens hos eleverna, de flesta som fått i sig energi på morgon anser att de orkar mer under 

lektionstiden. De elever som däremot anser att de orkar vara aktiva trots att de inte ätit frukost är 

färre än hälften. 
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Tidigare forskning visar att det inte bara är orken som påverkas, utan att även koncentrationen 

försämras, om man slarvar med frukosten. Lennernäs (2005) skriver om man hoppar över frukosten 

så ökar suget efter kalorier, främst då i form av socker. Om man i sådana lägen äter godis eller 

dricker läsk, bidrar det till en ojämn blodsockerkurva vilket kan påverka koncentration – och 

prestationsförmågan. Åbacka (2008) skriver om att en frukost med rätt näringsinnehåll höjer 

individens uppmärksamhet. Hon påpekar även det är speciellt viktigt för tonåringar då de växer 

mycket och detta stämmer in på vår undersökning då den är genomförd på tonåringar på gymnasiet. 

 

Om vi tittar på resultatet från vår undersökning och jämför tabellerna 4:1 och 4:2, ser vi här att 

eleverna som ätit frukost i “staden” övervägande anser att de varit mycket bra koncentrerade under 

lektionen. I “orten” ger däremot de som ätit frukost inte samma positiva svar. Där nöjer sig de flesta 

eleverna som fått i sig frukost med svaret de hade en bra koncentration. Av dem i skola B som inte 

har ätit frukost ansåg sig hälften haft dålig koncentration mot i skola A där inte var någon som 

ansåg sig haft dålig koncentration under lektionen.  

 

Kan man mäta elevers prestation utifrån om de själva anser sig varit delaktiga eller ej, ifall de tycker 

de tycker de har varit koncentrerade under lektionen? Först måste vi förstå vad ordet prestation 

innebär.  

  

Att utläsa av citatet som vi nämner tidigare som förklarar prestation, så kan alltså en prestation 

värderas av individen själv. Detta kan då gälla i vårt fall då eleverna får bedöma sin koncentration 

och om de känt att de varit aktiva. Vårt resultat bör därför kunna tas på allvar. Det faktum att 

resultaten från de två skolorna visar ett liknande resultat förstärker detta antagande. I synnerhet 

gällande de som ätit frukost när de svarar hur delaktiga de varit. De elever som ätit frukost har en 

”bättre ork” genom att de fått i sig energi på morgonen. De känner också att de orkar vara aktiva 

under en hel lektion. Som tidigare nämnts anser dock även elever i ”orten” som inte ätit frukost 

samma morgon, att de orkar vara aktiva. En anledning till detta kan vara att eleverna har ätit ett 

mellanmål innan lektionen, som har gjort att de haft energi som räckt under idrotten. Detta är dock 

inget som framkommer av enkäten. Att dessa elever anser sig orkar vara aktiva, och därigenom anse 

att de utfört ett arbete (=prestation enligt citatet), visar att de trots att de inte har ätit frukost ändå 

har presterat. Koncentration kan ses som att eleverna känner att de gjort en god insats genom att 

fokuserat sig under lektionen. Dessutom bör koncentration även ses som ett hjälpmedel för att göra 

något som anses vara bra. Ser vi på de elever (två stycken) som svarat att de haft dålig 
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koncentration under lektionen så visar det sig att de inte har fått i sig frukost den dagen. Detta har 

gjort det svårare för dem att prestera. Alltså anser de som har ätit frukost samma morgon, att deras 

prestation under lektionen har varit bra. Detta ser vi som positivt eftersom dessa elever visar prov 

på en positiv självkänsla.  

        

Ett av de centrala innehållen i kursplanen för Idrott och hälsa är ”kosthållning droger och 

dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation”(GY 11 sid. 83). Vi anser därför att det har 

betydelse att man som idrottslärare bidrar med informationen till ungdomar kring frukost blir bättre 

och hjälper elever att förstå vikten av frukost. Frukosten bidrar till att eleverna orkar mer och även 

får känslan av att detta, leder till en positiv självkänsla.  

 

Elevers kunskap i ämnet Idrott och hälsa mäts som alla andra ämnen i betyg, som grundas på hur 

lärare värderar elevernas prestation. Vi valde därför även att analysera sambandet mellan elevernas 

frukostvanor och deras betyg. I resultatet ser vi att av, eleverna i Skola A som fick det högsta 

betyget MVG så var det 78 % av dem som dagligen åt frukost. Även den största andelen som fick 

betyget VG (14 mot 13 elever) åt frukost fem dagar i veckan. Inte någon av dem som avstod från 

frukosten fyra till fem dagar fick betyget MVG, däremot så fick fyra av dem betyget VG. Bland 

eleverna i ”orten” är resultatet liknande men här är det än mer markant. Hela 89 % av dem som fick 

betyget MVG åt frukost alla fem skoldagar i veckan. Även här återfinns majoriteten (10 av 14 

elever) som fick betyget VG bland dem som fick i sig frukost varje skoldag. Resultatet visar att av 

de elever som hoppar över frukosten tre till fem dagar så är det inte någon som har fått betyget 

MVG. Elever som får MVG visar alltså upp goda frukostvanor genom att fem skoldagar i veckan 

äta frukost. 78 % i skola A och hela 89 % i skola B är tydliga siffror, men vad säger dem 

egentligen? Siffrorna visar inte att bara för att de äter frukost varje morgon så har de fått ett högt 

betyg, utan de visar bara att en stor del av dem som har fått MVG äter frukost. Resultaten visar även 

att de finns de elever som ibland hoppar över frukosten som också har MVG. I jämförelse mellan 

skolorna ser vi en liten skillnad. I Skola A har 22 %, mot 11 % i skola B, fått MVG trots att de 

slarvar med frukosten. Även de flesta av de elever som har betyget G eller VG i de båda skolorna 

äter frukost. Detta visar alltså att det inte finns någon garanti för att bara genom att äta frukost varje 

morgon nå betyget MVG i Idrott och hälsa. Dock visar det att elever med höga betyg skapat 

förutsättningar för själva att orka mer fysiskt samt att kunna behålla en god koncentration under 

lektionen genom att äta frukost. Frukosten ger dem den näring och energi som de behöver, dels för 

att de befinner sig i en tillväxtperiod, dels för att kunna prestera och nå det betyg som de egentligen 

har förmåga att nå.  
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7 Konklusion  

 
Vår undersökning visar i allmänhet att elever som äter frukost orkar mer fysiskt och 

koncentrationsmässigt på lektionerna i Idrott och hälsa. Detta kan i sin tur visa sig i betygen där de 

flesta elever som har fått ett högt betyg äter frukost dagligen. Men är detta en socioekonomisk 

fråga? Menar att alla elever inte har samma förutsättningar med att ha en bra socioekonomisk miljö 

i hemmet. Har de elever som har det ”tuffare” i hemmet inte har samma förutsättningar till bra 

matvanor kontra de som har en trygg hemmiljö med till exempel välutbildade föräldrar. Vidare 

forskning på till exempel om skolan och lärarna arbetar aktivt och hur de i så fall arbetar för att 

ungdomarna ska ha just samma förutsättningar att orka med skoldagen på bästa sätt vore intressant. 

Frukosten är en så pass viktig måltid för barn och ungdomar, att kanske skolor ska överväga 

möjligheten att bjuda eleverna på frukost. Det vore i alla fall intressant att se ifall om elevernas 

resultat hade blivit bättre. Inte bara undersöka om blir någon skillnad i Idrott och hälsa utan även i 

alla andra ämnen också. Vet att vissa skolor redan har genomfört ”frukostprojekt”, där de serverat 

frukost till eleverna. Vi tog kontakt med en gymnasieskola som genomfört detta men de hörde 

aldrig av sig om hur resultatet av projektet blev.  
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9 Bilagor 
Bilaga 1 
Vi är två studenter som läser till lärare med inriktning Idrott och hälsa vid 
Uppsala universitet. Denna enkätundersökning ingår som en del i vår C-
uppsatsskrivning, med syfte att undersöka gymnasieungdomars frukostvanor 
och fysisk prestation. Denna undersökning är helt frivillig och lämnad 
information kommer att behandlas anonymt. Ett svar per fråga,tack! 
 
1: Kön              Man             Kvinna 

2: Född år __________ 
 (T.ex år 1995)  
3: Vilket slutbetyg fick du i Idrott och hälsa när du slutade 9:an?  
IG        G            VG              MVG 

 
4: Hur dags brukar du gå och lägga dig kvällen före en skoldag? 
Före 22:00      Mellan 22:00-23:00    Mellan 23:00-24:00    Efter 24:00 

 
5: Hur lång tid innan du åker till skolan brukar du gå upp på morgonen? 
(Alternativt innan bussen går om du åker buss till skolan) 
Mindre än 30 min    30-60 min innan    60-90 min innan   mer än 90 min innan 

 
6: Hur många skoldagar i veckan brukar du äta frukost?  
0 dagar  1 dag   2 dagar   3 dagar     4 dagar   5 dagar, svarat 5 hoppa till 8:an. 

 
7: Vad beror det på att du inte äter frukost? 
Tidsbrist       Inte hungrig     Vill inte äta ensam  Är för trött  

Annan anledning:_________________________________________________ 
 
8: Vad brukar du äta till frukost en vanlig skoldag? Beskriv så noggrant 
du kan. 
(Tex 2 stycken smörgåsar med ost och skinka och ett glas mjölk och en tallrik med fil och flingor. ) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
9: Har du fått information av din nuvarande idrottslärare om vad en bra 
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frukost ska innehålla? 
 Ja       Nej                                                                  

 
Nedanstående frågor handlar om dagens idrottslektion. 
 
10: Har du ätit frukost idag? 
Ja       Nej 

  
11: Ungefär hur många timmar har du sovit inatt? 
__timmar 
 
12: Kände du dig hungrig under idrottslektionen idag? 
Ja       Nej 

 
13: Hur upplevde du din koncentrationsförmåga på dagens lektion? 
    Dåligt     Mindre bra     Bra        Mycket bra 

 
14: Hur ansträngande upplevde du att idrottslektionen var? 
Mycket ansträngande      Ansträngande     Lite ansträngande      Inget alls 

 
15: Hur aktiv upplevde du att du var på dagens lektion ?  
Jag deltog inte 

Jag var med men är inte så aktiv  

Jag sprang och rörde på mig en del av tiden 

Jag sprang och rörde på mig nästan hela tiden  

 
16: Hur svettig blev du under dagens lektionen? 
Inte alls svettig        Lite svettig     Ganska svettig   Mycket svettig 

 
17: Har du druckit vatten under dagens lektion? 
Ja      Nej             

 



 

 41 

18: Om du svarat ja på ovanstående fråga, uppskatta hur mycket du 
druckit 
______deciliter 

Tack för Din medverkan! Björn och Peter 
 
 
 
 
 
 


