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Sammanfattning 

 
Kost är ett brett ämne i dagens samhälle. Idag läggs ett stort fokus på barn och 

ungdomars prestation i skolan. Är det bara duktiga lärare som hjälper eleverna framåt 

eller finns det andra faktorer? Vi som blivande idrottslärare vill se hur mycket 

frukostens betydelse har på elevernas fysiska prestation. Eftersom kropp och själ 

hänger ihop har eleverna även fått skatta den upplevda fysiska ansträngningen. Därför 

kallar vi det för psykofysiologisk ansträngning. Som teoretisk utgångspunkt har vi 

använt oss av Maslows behovstrappa och kroppens energiprocesser. Detta är något 

som vi vill kunna ta med oss i framtiden. Vi vill inte bara se eleverna som kärl som vi 

sedan fyller på med kunskap, utan vi vill även testa detta praktiskt i hopp om att detta 

ska ge eleverna och oss en ny erfarenhet.  

Vårt syfte med undersökningen var att se frukostens inverkan på den 

psykofysiologiska prestationen. Presterar man lika bra i kropp och knopp med frukost 

respektive utan? Vi utförde ett praktiskt experiment på 29 elever. De fick utföra en 

standardiserad lektion som bestod av ett steptest och Yo-Yo-test, som är ett mätbart 

fysiskt test, med frukost respektive utan frukost. Eleverna fick sedan uppskatta sin 

fysiska ansträngning på Borgskalan som fanns med i en enkät. Resultatet visade att 

ansträngningen blev högre utan frukost både hos tränade och otränade. Observationen 

visade även att huvudvärk och mer upplevd trötthet uppstod vid tillfället utan frukost.  
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Abstract  
 

Diet is a big topic in today's society. Today a major focus is on children and 

adolescent achievements in school. Is it just good teaching that help students progress 

or are there other factors? We as future PE teachers wanted to see the importance of 

breakfast in the students physical performance. This is something that we want to take 

with us in the future. We don't just see the students as containers whom we fill with 

soil (knowledge), but we also want to test this practically in the hope that this will 

give students a new experience. 

Our purpose of this study was to see the breakfast's effects on physical performance. 

Would they performs just as well in body and mind with breakfast and without 

breakfast? We carried out a practical experiment on 27 students where they had to 

perform a physical test with breakfast and without breakfast. Students then estimated 

their physical exertion on the Borg scale which was included in a survey. Results 

showed that the effort was higher without breakfast both in trained and untrained 

students. The results also showed that headache occurred when training without 

breakfast. 
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Inledning 
 

Enligt Danielsson räknas frukostens som dagens viktigaste mål. Frukosten har en stor 

betydelse för hur eleverna ska orka prestera under skoldagen. Enligt en undersökning 

har det visat sig att 35 % av de 15 åriga eleverna inte äter frukost varje dag. De 

eleverna klarar skolan mindre bra.1Våra funderingar är hur frukosten ser ut hemma 

hos olika familjer. Det kan vara stor variation på vad människor väljer att stoppa i sig 

till frukost. Hinner dagens ungdomar äta en bra frukost innan de ska till skolan, jobbet 

eller träningen? Vi har under vår utbildning stött på flera ungdomar som har fått bryta 

idrottslektionen eftersom att de inte har orkat. Vanligaste anledningen har varit 

utebliven frukost vilket har lett till illamående och dålig idrottsprestation. Enligt oss är 

sinnebilden för en rejäl frukost för oss är Gundes Svans havregrynsgröt.  

 

Flera undersökningar har visat att barn och ungdomars mentala prestationsförmåga 

sjunker vid ett dåligt frukostval. Även utebliven frukost får liknande effekter. Valet av 

frukost har intresserat oss, då forskning visat, att en grövre frukost med högt 

fiberinnehåll har lett till en bättre koncentrationsförmåga under förmiddagen.2 Dåligt 

frukostval kan bero på socio-ekonomiska faktorer. Resultat har visat att elever med 

högutbildade föräldrar har bättre frukostvanor än de elever som kommer ifrån 

lågutbildade familjer.3 Som blivande idrottslärare tycker vi även att detta är intressant 

vad gäller fysisk prestationsförmåga, då det finns elever som inte äter frukost innan en 

fysisk prestation på morgonen. Vi har i tidigare studier kommit i kontakt med 

kostvetenskap och folkhälsovetenskap med inriktning på skolungdom. Vi insåg då 

sambandet mellan kost och prestation då kurslitteratur visade på det. På 

Hjulstaskolan, en grundskola i Stockholm, valde man att servera frukost då det visade 

sig att det påverkade skolresultaten positivt.4 Med detta initiativ får eleverna en egen 

upplevelse hur prestationen höjs med hjälp av frukosten. Vi vill med denna uppsats 

också skaffa oss en erfarenhet genom att experimentera med elevernas prestation, 

med och utan frukost. Förhoppningsvis skaffar vi oss en bra grund med denna 

undersökning för framtida undervisning inom ämnet idrott & hälsa och en minnesvärd 

lektion för eleverna.  

 

Vi vill tacka vår handledare Johnny Takats för feedback.  

1. Bakgrund 
 
Svenska livsmedelsverket rekommenderar att ca 20-25 % av det totala energiintaget 

per dag ska komma ifrån frukosten. 5  I tidigare forskning har elever på GIH i 

                                                        
1 Danielsson, Mia, Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06: grundrapport, Statens folkhälsoinstitut, 

Stockholm, 2006.  
2 Forskning, (2007), www.forskning.se (2007-09-04) Rätt frukostbröd håller blodsockret i schack 
hela dagen. 
3 Kark, Hjern, Rasmussen (2011), sid 1. 
4 Hagström, Redemo, Bergman (1998), sid 19,21,113-14. 
5 Livsmedelsverket (2005) 

http://www.forskning.se/
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Stockholm gjort liknande studier. Där kom man fram till att elever som ätit frukost 

svettades mycket mer än de elever som hade hoppat över frukosten. Det var 

framförallt elever som hade idrottslektioner på förmiddagen som svettades mer än de 

som hade senare på dagen.6 

 

I GY11 står det att undervisningen ska behandla det centrala innehållet ”den fysiska 

aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa”. Man kan även 

läsa i kursen syfte att eleverna ska veta ”konsekvenserna av fysisk aktivitet och 

inaktivitet”.7  

 

I tidigare experiment med frukostmåltider har man mätt den mentala 

prestationsförmågan. Försökspersoner fick äta en frukost med högt respektive lågt 

Glykemiskt Index (GI). GI är ett mått på hur snabbt blodsockernivån höjs efter man 

ätit en måltid innehållande kolhydrater. Tiden det tar för kroppen att bryta ner 

kolhydraterna i tarmen till glukos avgör hur snabbt blodsockret stiger. Vid ett lågt GI 

stiger blodsockret sakta och man får en lägre insulinutsöndring. Efter måltider med 

lågt GI hade försökspersonerna bättre koncentrationsförmåga och korttidsminne. 8 I 

en annan undersökning fann man att de personer som äter mycket fullkornsprodukter 

har ofta goda kostvanor i övrigt, och även en hälsosam livsstil.9 

 

Kostvanorna har förändrats i hög grad under de senaste årtiondena. Att all mat finns 

tillgängligt 24 timmar om dygnet inverkar mycket på matvanorna. Till skillnad från 

förr ska dagens mat gå fort att tillaga och passa in i en vardag med högt tempo. Det 

finns idag ett överflöd av mat och andra råvaror och rätter som inte fanns förr. Det är 

framför allt unga som är särskilt utsatta för detta problem som vårt välfärdssamhälle 

fört med sig. Det resulterar i oregelbundna och otillräckliga mat- och sömnvanor.10  

 

Vi kan höra i media att det ständigt kommer rapporter om stökiga och trötta elever 

som inte orkar med skolan.  Det har gjorts många undersökningar om varför vissa 

elever klarar sig sämre i skolan än andra, men inga tydliga svar har hittats. I den 

tvärvetenskapliga undersökningen ”Dygnsrytm och skolarbete” har man utgått från 

kunskap om att människans biologiska rytm, som inverkar på både 

prestationsförmåga, sömn och aptit, förändras under puberteten. Många av de 

deltagande eleverna blev ”kvällsmänniskor” och mer morgontrötta under puberteten. 

Kvällsmänniskorna bygger lättare upp en sömnskuld under skolveckan som leder till 

att de oftare går till skolan utan frukost, och att de blir tröttare under dagens gång. 

Kvällsmänniskorna åt hellre ett stort mål sent på kvällen. Undersökningen visar 

tydligt att vår dygnsrytm påverkar både välbefinnande och prestationsförmåga. 11  

Människans biologiska klocka styrs av växlingen mellan natt och dag och mellan ljus 

och mörker. Den klockan styr i sin tur kroppens funktioner som gör att vi blir aktiva 

och vakna dagtid och som gör det lättare med sömn och vila och nattens 

återhämtning. Förenklat kan det delas in i uppbyggnad och återhämtning (anabolism) 

under vilan och natten, och aktivitet och nedbrytning (katabolism) under dagens ljusa 

                                                        
6 Holmgren & Ekorn, (2007), sid 23. 
7 GY11, (2011), sid 83-84. 
8 Nilsson, 2007, sid 0 (Sammanfattning).  
9 Becker, Busk, Mattiasson, Sand, (2012), sid 3.  
10 Nordlund, Gerhard, Norberg, Hans, Lennernäs, Maria, Gillberg, Mats, Pernler, Maria. Dygnsrytm 

och skolarbete. Umeå: Umeå Universitet, 2004. 
11 Ibid. Förord.  
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och aktiva timmar. Kroppens temperatur är med och reglerar detta. 

Kroppstemperaturen sjunker en grad under natten. Det leder in i det anabola stadiet 

och en fasteperiod under natten. När kroppstemperaturen sedan stiger på morgonen 

blir vi pigga och vaknar. När morgonen kommer vill kroppen lagra in ny energi och vi 

känner oss hungriga och vill äta.12 Människan kan också ha en anabol och en katabola 

fas under dagen som till exempel vid fysisk aktivitet. Under träningen sker en 

katabola fas och under vilan en anabol fas. Den anabola fasen direkt efter ett 

träningspass gör så att energilagren fylls på nytt. Tiden kan variera efter hur hård 

träningen varit, hur länge den pågått och personens träningsstatus. Desto mer mer 

vältränade vi är, ju snabbare går återhämtningsfasen. 13  

 

I en undersökning i Minnesota lät de barnen börja skolan en timme senare, vilket 

förde med sig en rad positiva förändringar på bland annat studieresultat och föräldrar 

meddelade ett ökat frukostintag. Författarna undrade vad det var som gjorde att vissa 

elever inte åt frukost innan skolan och hur det påverkar deras skolprestation. 

 

 

2. Litteraturöversikt 

2.1 Tidigare forskning 
 

Frukosten anses vara det viktigaste målet på dagen. Det kan avgöra hur mycket man 

sedan orkar prestera under dagen. I grundrapporten Svenska skolbarns hälsovanor 

frågas det efter hur många dagar i veckan skolbarnen vanligen äter frukost. Det 

mönster som framträder är att frukost blir mer ovanligt ju högre upp i ålder man 

kommer och flickors frukost minskar mest. I åldern 13 till 15 år äter flickorna mindre 

regelbundet frukost under veckorna jämfört med pojkarna.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                        
12 Nordlund, Gerhard, Norberg, Hans, Lennernäs, Maria, Gillberg, Mats, Pernler, Maria. Dygnsrytm 

och skolarbete. Umeå: Umeå Universitet, 2004. 
13 Vilberg, (1997), sid59-67. 
14 Danielsson, Mia, Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06: grundrapport, Statens folkhälsoinstitut, 

Stockholm, 2006. 
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 Utvecklingen bland tonårsflickor.15 

 

 
Figur 1 visar hur utvecklingen bland tonårsflickor håller i sig. (FHI 2009,2010) 

 

 

 

 

 

I en C-uppsats från GIH, 2008, uppmärksammades frukostens koppling till högre 

betyg mätt i medelpoäng för svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Det 

fanns en korrelation mellan betyg och frukost, så till vida att de som åt frukost fick 

högre betyg i de ämnena.16 

 

Även i COMPASS som är en studie bland 15-åringar i Stockholms län upptäcktes 

starka samband mellan skolprestationer och levnadsvanor. Bland annat upptäcktes att 

de som hade dåliga frukostvanor och de som hade ett lågt intag av frukt och grönsaker 

under gick att koppla till sämre skolresultat.17 

 

En av anledningarna till detta kan vara att när kroppens biokemi är i obalans 

prioriteras överlevnad före andra uppgifter. Törst och hunger är starka känslor och 

drivkrafter. En hungrig elev som har fokus på saker den upplever som viktigare, som 

                                                        
15 FHI, (2009/2010), sid 30.  
16 Hedberg & Khylstedt, (2008), sid 2-3. 
17 Kark, Malin, Hjern, Anders, Rasmussen, Finn. Starka samband mellan levnadsvanor och 

skolprestationer (COMPASS – en studie bland 15-åringar i Stockholms län, 8). Stockholm: Karolinska 

Institutet folkhälsoakademi. 
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att stilla sin hunger, blir lätt en rastlös och trött elev, än en elev som tänker på sina 

resultat.18 I Maslows behovshierarki menar Maslow att törst och hunger först behöver 

stillas innan för att man ska hitta motivationen.19  

 

Anne Nilsson har studerat sambandet mellan blodsockernivån efter måltid och mental 

prestation. De personer som deltog i experimentet fick äta frukost med högt 

respektive lågt GI (glykemiskt index), och fick sedan utföra mentala prestationer. De 

som ätit en frukost men lågt GI hade bättre koncentration och arbetsminne 

(korttidsminne) än de som ätit frukost med högt GI. Hennes resultat visar på att 

personer som får stora svängningar i blodsockernivåerna efter måltid får svårare med 

kognitiv förmåga överlag. Hennes försök visade även att det går att minska 

blodsockerhöjningen efter frukost genom kvällsmålet dagen innan. Det gör man 

genom att välja rätt spannmålsprodukter, där korn visade bäst resultat. När kornet var 

kokt eller klippt blev det bäst resultat. När kornet maldes ned till gröt fick det 

minskad effekt.20 

2.1.1 Kroppens energislag och matspjälkning 

 

För att vi ska kunna ta upp födan i våra kroppar behövs en nedbrytning av födan, så 

kallad matspjälkning. Funktionen i matspjälkningssystemet kan delas upp i fyra 

områden: digestion, sekretion, absorption och peristaltik. I digestionen sker en 

sönderdelning av födan, dels mekaniskt med hjälp av tänder och tunga, och dels 

kemiskt med hjälp av enzymer. I sekretionen sker en utsöndring av vätska, som är 

nödvändig för sönderdelning av födans beståndsdelar. Den sker dels från små körtlar i 

slemhinnan, och dels från större körtlar som till exempel bukspottkörteln. Genom 

absorption tar vi upp organiska substanser, elektrolyter, vitaminer och vatten. Det tas 

upp genom tarmslemhinnans celler till blod eller lymfa, och förs sedan vidare till 

kroppens celler. Genom peristaltik och tarmrörelser blandas tarminnehållet med bland 

annat enzymer och förflyttas framåt i mag-tarmkanalen.21  

2.1.2 Fett 

 

Fett (lipider) är något vi ofta uppfattar som negativt. Enligt många är fett orsaken till 

att vi blir tjocka. Kollar vi närmare på dess uppbyggnad och funktion så är fett en 

viktig beståndsdel för att vi människor ska kunna fungera. När kolhydraterna börjar ta 

slut som energikälla kommer fettet in som en viktig energireserv i form av 

triglycerider som är lagrade i fettväven. 22 Vid lågintensivt arbete är det dock fett som 

förbränns i större skala.  

 

Det finns olika typer av fett. Triglycerider, fosfolipider och steroler är vanligast. 

Triglycerider är den vanligaste typen av fett i vår mat. Den utgör ca 90 % av fettet i 

våra livsmedel. Triglycerider innehåller mättade, enkelomättade och fleromättade 

fettsyror. Tittar vi närmare på behovet av essentiella fettsyror så behöver vi ca 30 

energiprocent. 23 

                                                        
18 Livsmedelsverket, (2013), www.slv.se (2013-04-18) 
19 Imsen, (2006), sid 469) 
20 Nilsson, (2007), sid 0. 
21 Henriksson & Rasmusson, (2003), sid 232. 
22 Abrahamsson, (2008), sid 108. 
23 Ibid. Sid 115-122. 

http://www.slv.se/
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2.1.3 Protein 

 

Proteinet är en av det mest komplicerade ämnet i kroppen. Det finns massa olika och 

varierande sammansättningar när vi kommer till protein. Det är därför protein har 

varit en stor forskningsfråga i mer än hundra år. En av de större forskningsfrågorna 

har varit behovet av protein. Det har skiftat allt från 30 g till ca 180 g. Under dessa år 

har det kommit fram till många olika lösningar. Resultatet blev ca 50 g per dag. Vi 

tappar protein genom urin och avföring vilket gör att vi måste äta extra mycket för att 

få en balans. 24  

 

Vi har ca hundra tusen olika proteiner i kroppen. Aminosyror är proteinets byggstenar 

och kan kombinera många komplicerade molekyler. Vi har 20 olika aminosyror varav 

8-9 stycken är essentiella aminosyror. De essentiella aminosyrorna måste vi tillföra 

genom livsmedel då kroppen inte kan bilda dessa. 25  

 

Proteinet har många viktiga funktioner i kroppen. Hemoglobin är ett protein som 

transporterar syre i blodet och kallas därför för transportprotein. Även fett 

transporteras genom lipoproteiner.  

2.1.4 Kolhydrater 

 

Kolhydraterna i vår föda består till en större del av stärkelse från t ex säd, potatis, 

rörsocker (sackaros) i vitt socker och godis. De kommer även från mjölksocker 

(laktos) i mjölkprodukter. Kolhydrater från växtriket kallas cellulosa och kan bara 

spjälkas ned till en viss del, resten blir fibrer. 26  De flesta av matens kolhydrater 

spjälkas i tunntarmen och tas upp som monosackarider (enkla sockerarter), främst 

glukos, och bildar blodglukos. De kallas för glykemiska kolhydrater. De kolhydrater 

som inte digereras i tunntarmen kallas för kostfibrer. Kostfibrer kan också kallas för 

ej tillgängliga kolhydrater, då de tillför en marginell energimängd i framför allt 

västerländsk kost.27 Däremot använder tarmbakterierna kostfibrerna som huvudsaklig 

energikälla, varför de skapat stort intresse för forskningen, då både tarmfunktion, 

immunförsvaret och hela kroppens ämnesomsättning har med detta att göra. 

Definitionen och analysen av kostfibrer gjordes främst för att man bättre skulle kunna 

mäta blodsockernivån hos diabetiker.28 Kostfibrer finns det rikligt av i spannmål som 

har kvar sina fröskal (till exempel grovt bröd, eller grov gröt), samt i en del grönsaker, 

rotfrukter, frukt och bär. Kostfibrerna har även den viktiga delen av födan att den ger 

volym och håller kvar vattnet i tarminnehållet, vilket ger en mjukgörande effekt och 

motverkar förstoppning. 29  Den nya rekommendationen, som bygger på denna 

kunskap, är att vuxna bör äta 25-35 gram kostfiber per dag. Det innebär en ökning 

med cirka 50 % jämfört med nuvarande genomsnittsintag.30  

 

                                                        
24 Abrahamsson, 2008, sid 134. 
25 Ibid. Sid 135-136. 
26 Henriksson & Rasmusson, (2003), sid 248. 
27 Abrahamsson, (2008), sid 179-180 
28 Ibid. Sid 78-79 
29 Franson & Kvist, (1983), sid 178-179. 
30 Abrahamsson, (2008), sid 78. 
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Rekommendationerna, enligt Livsmedelsverket, för kolhydrater är att det bör vara 50-

60 % av energiintaget i kosten.31 Kolhydraterna innehåller inga essentiella 

näringsämnen, och kroppens celler kan själva framställa glukos ur andra ämnen i 

kosten. Det kan dock vara bra att tillföra kolhydrater, särskilt vid fysisk aktivitet.32 

Vad det gäller rekommendationer för vitt socker rekommenderas en begränsning till 

högst 10 % av energiintaget. Anledningen till detta är att rent socker ger energi, men 

inga näringsämnen. Om kosten består av större andel socker riskeras tillförseln av 

essentiella näringsämnen bli för låg.33  

 

Näringsrekommendationer är rekommendationer för dagligt intag av energi, protein, 

fett, kolhydrater, kostfiber, vitaminer och mineralämnen.34 Däremot är det inte samma 

sak som kostrekommendationer. Vi äter mat som innehåller näringsämnen så vi kan 

säga att kostråd är en ”översättning” av näringsrekommendationerna.35 

 

Nordiska näringsrekommendationer är något som utvecklas hela tiden med ny 

forskning. Huvuduppgiften är att fokusera på kvalitén på vad vi äter. 

Rekommendationerna har till syfte att hjälpa oss människor att nå och leva ett sundare 

liv.  

 

De största rekommendationerna anpassar sig till vuxna och barn över två år. Det är 

störst fokus på kolhydrater, fettsyror och protein. Ett mått som används i detta område 

är andel av rekommenderad daglig mängd (E %). Energiprocenten (E %) anger hur 

stor procentuell andel av energin som kommer från respektive energigivande 

näringsämne. Man jämför energiinnehållet i måltiderna med referensvärden för energi 

/ dag och näringsinnehållet med rekommenderat dagligt intag av varje näringsämne 

för respektive kön- och åldersgrupp.36 

 

Rekommenderat dagligt intag av: 

 

- Kolhydrater: 45-60E % 

- Fettsyror: 25-40E % 

- Protein: 10-20E %37 

 

Dessa tre makronutrienter ska bli 100 % tillsammans och kan variera från person till 

person. 

                                                        
31 Livsmedelsverket, (2013). 
32 Franson & Kvist, (1983), sid 178. 
33 Abrahamsson, (2008), sid 79. 
34 Ibid. Sid 424. 
35 Nordiska Näringsrekommendationer 2012, sid 1-2.  
36 Abrahamsson, (2006), sid 344. 
37 Nordiska Näringsrekommendationer 2012, sid 8.  
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2.1.5 GI – Glykemisk Index 

 
 

 

Figur 2 visar blodsockernivåerna för snabba och långsamma kolhydrater. 

 

 

Kolhydrater kan delas in i snabba och långsamma kolhydrater. Tiden det tar för ett 

livsmedel att brytas ner beror bl.a. på livsmedlets konsistens eller hur det är tillagat. 

Det avgör hur resistent det är mot enzymattacker. T ex kan bröd och spagetti som 

tillverkats av exakt samma ingredienser få olika GI. Anledningen är att spagettin är 

mer kompakt än brödet, då har matsmältningsenzymerna inte samma påverkan på 

nedbrytningen.38  

 

Blodglukosnivån bestäms av jämvikten mellan inflödet från tarmen efter en måltid, 

och från levern genom glykogennedbrytning och glukoneogenes mellan måltiderna, 

och utflödet genom upptag i olika vävnader. Absorptionen från tarmen bestäms dels 

av mängden glykemiska kolhydrater i måltiden, dels av de faktorer som påverkar 

digestions- och absorptonshastigheten. Utflödet beror på hur snabbt glukosen tas upp 

framför allt i musklerna, men även i fettvävnad och andra organ. 

Upptagningshastigheten beror dels på insulinnivån, dels på vävnadernas känslighet 

för insulin. Låg insulinkänslighet kan komma ur låg fysisk aktivitet och fetma, och 

leder till ökat behov av insulin.39  

 
Såväl som livsmedlets olika konsistenser, en persons hälsotillstånd, grad av fysisk 

aktivitet, spelar också sammansättningen och glykemiska index för föregående måltid 

in. Vid ett lägre och mer utdraget glukossvar hos måltiden innan, förbättras 

                                                        
38 Läkartidningen, (2006), nr7. 
39 Abrahamsson, (2008), sid 86. 



13 
 

glukostoleransen vid efterkommande måltid, så kallad second meal-effekt. 40  

 

Vid en mätning av ett ämnes glykemiska index får försökspersoner äta den mängd av 

livsmedlet som motsvarar 50 gram glykemiska kolhydrater, sedan mäts 

blodsockernivån var femtonde till var trettionde minut under två timmar. Sedan görs 

samma mätning med samma försökspersoner efter 50 gram glukoslösning eller vitt 

bröd med 50 gram glykemiska kolhydrater som standard.41 

Det kan finnas svagheter i mätmetoderna då det ibland framkommer olika GI-värden 

på samma livsmedel. Då bestämningen av GI för olika livsmedel inte är exakt 

vetenskap, bör det ses mer som en kvalitativ skillnad mellan olika livsmedel än som 

absoluta värden. Vanligtvis äts inte heller livsmedel i portionsstorlekar där 

kolhydratsinnehållet är exakt 50 gram. För att få reda på hur en typisk portion av ett 

livsmedel påverkar blodsockret, uppfanns det som kallas GL (glycemic load, på 

svenska glykemisk belastning). GL uträknas genom att GI med mängden gram av 

tillgängliga kolhydrater av det enskilda livsmedlet. På så vis blir det mer relevant. Ett 

bra exempel är vattenmelon som har ett högt GI på 72, men då en portion innehåller 

en relativt liten mängd kolhydrater blir den glykemiska effekten låg.42 

2.1.6 Metabolism 

 

Metabolism, ämnesomsättning, är ett samlingsnamn för alla kemiska processer i 

kroppen där ämnen byggs upp eller bryts ned. Metabolismen delas in i anabolism och 

katabolism.43 

2.1.7 Anabolism 

 

Anabolism, uppbyggnad, är då det sker en upplagring av näringsämnen som inte 

behövs användas för tillfället. Uppbyggnaden sker efter måltider då näringstillförseln 

är större än kroppens behov och ska helst räcka fram till nästa måltid. Anabolism av 

kolhydrater innebär att glukos lagras i levern som leverglykogen och i muskulaturen 

som muskelglykogen. Uppbyggnaden av glykogenförråden stimuleras av insulin, som 

är ett anabolt hormon, och kommer från bukspottkörteln. Även triglyceridernas 

anabolism stimuleras av insulin och lagras i kroppens fettväv och i levern. 

Triglycerider bildas av fettsyror och glycerol från blodet, och lagras i fettceller. Även 

överskott av kolhydrater och proteiner ombildas och lagras som triglycerider. 

Proteiner ingår i de flesta av kroppens uppbyggnader och det största förrådet finns i 

skelettmuskulaturen. Proteiner byggs upp av aminosyror, och hormonerna insulin, 

testosteron, östrogen och growht hormone (GH) stimulerar anabolismen.44 

2.1.8 Katabolism 

 

Katabolism är då det sker en nedbrytning av näringsförråd, eller en mobilisering av 

näringsämnen så att de blir tillgängliga för förbränning i kroppens celler. Detta är 

särskilt viktigt när det är långt mellan måltiderna. Det sker efter ca fyra timmar. 

                                                        
40 Läkartidningen, (2006), nr7. 
41 Abrahamsson, (2008), sid 86. 
42 Läkartidningen, (2006), nr7. 
43 Henriksson & Rasmussen (2003), sid 252. 
44 Ibid. Sid 252. 
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Genom glukogenolys sker en katabolism av kolhydraterna. Nedbrytning av 

glukogenförråden gör glukos tillgängligt för cellerna. Nervceller och erytrocyter är 

beroende av glukos för sin ATP (adenosintrifosfat)-tillverkning.45 ATP kan kallas för 

cellerna energivaluta, då ATP direkt kan användas av cellerna för att betala deras 

aktiviteter.46 Även muskelglykogen bryts ner, men kan bara användas i den cell där 

det lagrats, då muskelceller saknar det enzym som behövs för glykosfrisättning till 

blodet.  

 

Leverglykogen som lagrats upp kan brytas ned igen och frisätta glukos till blodet, 

genom så kallad glukogenolys, och stimuleras av de katabola hormonerna glukagon 

och adrenalin.47 Kroppens glykogenförråd räcker ett dygn om det inte fylls på. Det 

finns även ytterligare ett reservförråd i form av protein i musklerna som kan brytas 

ned till aminosyror som i sin tur kan omvandlas till glukos i levern. Mjölksyran från 

arbetande muskler kan också den omvandlas till glukos i levern.48 Glukosen återförs 

sedan till muskeln med blodet. Detta samarbete mellan muskel och lever kallas för 

Cori-cykeln. Även fettsyror och en liten mängd glycerol från fettlagren kan användas 

för glukosnybildning, och kallas för glukoneogenes. Det sker i levern och även i 

njurarna. 49  

 

Kroppens fettförråd är mycket stora i jämförelse med kroppens glykogenförråd och 

kan räcka i flera veckor vid svält. Vid svält och låg insulinhalt frisätts stora mängder 

fettsyror som inte kan förbrännas utan i stället omvandlas till ketonkroppar. 

Ketonkroppar är ett samlingsnamn för aceton och två syror och kan leda till acidos 

(acidos är en rubbning av syra-bas-balansen medförande ökad surhetsgrad (aciditet) i 

kroppsvätskorna, lågt pH.)50  När koncentrationen av ketonkroppar är hög i blodet, 

kommer kroppens organ använda dessa för framställning av energi. Under de första 

dagarna vid svält finns det rikligt med ketonkroppar i blodet.51 Dessa reservförråd och 

skyddsmekanismer skyddar mot hypoglykemi (lågt blodglukos) mellan måltiderna 

och vid längre tid av svält och fasta. Blodplasmans glukoshalt ligger normalt mellan 

3,5 och 5,5 per liter vid fasta och stiger 2-5 mmol efter måltid. Om blodets glukoshalt 

skulle hamna under cirka 2 mmol per liter kan människan drabbas av medvetslöshet. 

Långvarig hypoglykemi innebär livsfara.52  

2.1.9 Energiomsättning och basalmetabolism 

 

Vår kapacitet att utföra ett arbete kan enkelt förklaras som energi. Energin till fysisk 

aktivitet, tillväxt och de inre organens aktivitet finns lagrad i maten i fett, protein och 

kolhydrater. 

TEE (total energy expenditure), kan förklaras som människans totala 

energiförbrukning. TEE är summan av matens termogena effekt (ökad energiåtgång, 

                                                        
45 Henriksson & Rasmussen (2003), sid 252. 
46 Abrahamsson, 2008, 167. 
47 Henriksson & Rasmusson, (2003), sid 252. 
48 Henriksson & Rasmusson, (2003), sid 253. 
49 Abrahamsson, (2003), sid 183. 
50 Nationalencyklopedin, (2013). 
51 Henriksson & Rasmusson, (2003), sid 253-254. 
52 Abrahamsson, (2008), sid 85. 
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cirka tre till sex timmar efter måltid på grund av digestion och metabolism), fysisk 

aktivitet samt energiutgifterna för basalmetabolismen, även kallad BMR.53 
 

När en muskel arbetar kontraheras den, det vill säga, muskeln drar ihop sig. För att en 

muskel ska kunna kontraheras behöver muskeln tillförsel av kemisk energi. Det är den 

energin som ligger lagrad i musklerna. Den kemiska energin förvandlas sedan till 

mekaniskt arbete och bildar värmeenergi. Vid aktivering av muskeln är det enda 

bränsle som muskeln kan använda en fosfatförening som kallas ATP 

(adenosintrifosfat). När muskeln aktiveras spjälkas (bryts) föreningen isär under 

bildning av ATP samtidigt som det frigörs energi. Under ett muskelarbetearbete 

används det mesta av ATP-förråden beroende på hur fort och hur länge man håller på. 

Om då muskelarbetet ska fortsätta måste kroppen bilda nytt ATP. Kroppen har fyra 

olika sätt som den kan återuppbygga ATP på. Det sker med hjälp av kreatinfosfat vid 

maximala insatser, kolhydratspjälkning (anaerob glykolys), kolhydratförbränning 

(aerob glykolys) samt med fettförbränning (aerob process). Arbete kan delas in i tre 

huvudgrupper beroende på hur energin frigörs och varaktighet. Arbeta med maximal 

intensitet i ca 10 sekunder. Det andra är att arbeta kortvarigt med submaximal 

intensitet i ca 3-4 minuter. Till sist ett långvarigt arbete med submaximal intensitet, 

från 3-4 minuters arbete och längre. Under den första timmen används mest glykogen, 

men efterhand tar fettet över mer och mer. Det beror delvis på att glykogenlagren i 

musklerna minskar.54  
 

BMR (basic metabolic rate) är den energiåtgång det krävs av en person är i vaket 

tillstånd under fysisk och psykisk vila. 55  Basalmetabolismen kan variera från 

person till person. Det som spelar in är kön, ålder, muskelmassa och 

kroppsvikt. 56  I huvudsak bestäms BMR av storleken på kroppens aktiva 

cellmassa. I princip kan man säga att ju högre kroppsvikt en människa har, ju 

högre BMR. Det blir dock missvisande då energiförbrukningen i 

muskelcellerna är betydligt högre än i fettcellerna. Om två kroppar väger lika 

mycket, och den ena består ofta av mer muskelmassa, har den kroppen högre 

BMR. Därför har också kvinnor lägre BMR än män, då kvinnor oftast har lägre 

andel muskelmassa än fettvävnad. Tillsammans räknar man med att ålder, kön, 

fettmassa, fettfrikroppsmassa och fysisk aktivitet förklarar 80-90 % av 

skillnaderna i BMR mellan individer. Den fysiska aktiviteten spelar in i och 

med att den maximala syreupptagningsförmågan, det vill säga en persons 

kondition, är avgörande för hur mycket energi den personen kan omsätta under 

en viss tids arbete. En vältränad person med syreupptagning på 4-5 liter per 

minut kan förbruka 5-6 gånger mer energi än en otränad person med en 

syreupptagning på 2-3 liter per minut under ett träningspass med samma 

relativa belastning. Det finns även vissa genetiska skillnader.57  

                                                        
53 Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie, (2007), sid 424. 
54 Vilberg, (1997), sid 42-49. 
55 Abrahamsson, (2006), sid 168-170. 
56 Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie, (2007), sid 424. 
57 Abrahamsson, (2006), sid 169-170. 
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2.2 Teoretisk utgångspunkt – kroppens energiprocesser 
 

2.2.1 Kreatinfosfatsystemet  

  

Under ett arbete med maximal intensitet förbrukas det mesta av ATP-förråden inom 

bara några sekunder. Vid maximal insats används en energirik fosfatförening i 

musklerna som heter kreatinfosfat (CP). CP lagras runt myosinfibrillerna och det 

lagret räcker till 4-10 sekunders maximalt arbete. När muskeln slutar arbeta byggs CP 

upp igen då kreatin och fosfat binds samman på nytt. Till denna bindning krävs energi 

i sig som kommer från nedbrytning av ATP som ger ADP (adenosin-di-fosfat), fosfat 

och energi som i sig byggs upp till ATP igen och tillförs musklerna så de kan arbeta. 

Denna återuppbyggnad av ATP kräver energi och det får musklerna genom att bryta 

ner näringsämnen. Av näringsämnena bildas nedbrytningsprodukter och energi. 

Denna energi ingår igen i reaktionen då energi och fosfat och ADP blir ATP. På så 

sätt får musklerna återfått nytt ATP. Kreatinfosfatsystemet per 1 mol CP ger 1 mol 

ATP. 

Muskeln kan också lagra CP och ATP, som kan ge energi till arbete i 5-15 sekunders 

arbete vid nedbrytning, detta kallas anaerob alaktatisk process. Det innebär att det 

sker utan syre och utan att mjölksyra bildas. Storleken på detta lager kan ha stor 

betydelse vid arbeten med hög intensitet och kort varaktighet. Processen är snabb och 

inleds omedelbart när muskelarbetet startar. När dessa förråd är tomma krävs flera 

minuters vila eller lätt arbete.  

Innan CP- och ATP-lagren är helt tömda måste nedbrytningen av näringsämnen sätta 

igång för att bygga upp ATP på nytt för att arbetet ska kunna fortsätta. Det sker på de 

tre övriga sätten i muskelfibrerna.  

2.2.2 Anaerob (utan syre) spjälkning av kolhydrater (glykolysen) 

När musklerna inte får det syre som krävs för att få fram tillräckligt med energi 

genom aeroba processer (med hjälp av syre), får muskelfibrerna fram energi till 

återuppbyggnaden från ATP genom en ökad anaerob nedbrytning av glykogen 

(glykolys). När det är brist på syre i muskeln samlas pyrodruvsyra i cytoplasman och 

ombildas där till mjölksyra som slutprodukt och ger inte mer energi, utan i stället 

vållar problem för muskeln att fortsätta jobba. Arbetet kan vara i 10-15 sekunder och 

glukosen ger vid denna nedbrytning 3 ATP per mol.  

2.2.3 Aerob förbränning av glykogen 

När en muskel arbetar hårt men med tillräcklig mängd syre går energitillförseln till på 

liknande sätt som glykolysen till en början. Skillnaden är att pyrodruvsyra fortsatt 

sedan bryts ned inne i mitokondrierna. Denna process kallas ”Krebs cykel” (även 

kallad citronsyracykeln). Genom Krebs cykel skapas koldioxid och via ytterligare ett 

system (eletrontransportkedjan) skapas vatten. Denna process frigörstora mängder 

energi och räcker till ett arbete under länge tid, ca 90 minuter. En glukosmolekyl ger i 

denna process 39 ATP. 
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2.2.4 Aerob förbränning av fett 

När kroppen arbetar vid en relativt låg intensitet och med god syretillförsel väljer 

musklerna att bryta ner fett som energikälla. Fettet spjälkas först till fria fettsyror, 

sedan omvandlas det till acetyl-CoA som därefter bryts ned ytterligare genom Krebs 

cykel. Fettet följer sedan samma omvandling som pyrodruvsyran och bryts ner till 

kodioxid och vatten när den frigör energi för uppbyggnad av ATP. Vid aerob 

nedbrytning av fett får man 130 mol ATP.58 

2.2.5 Maslows behovshierarki 

 
Maslows behovshierarki har en stor betydelse för motivationen. Behovshierarkin är 

uppdelad i fem olika stadier. Hierarki innebär att de olika behoven måste 

tillfredsställas innan människan vill söka sig till att tillgodogöra de behov som 

kommer därefter. I detta fall ska de grundläggande fysiologiska behoven vara 

tillfredsställda innan vi kan söka nytt intresse för att tillgodose nya behov. Vi är 

ständigt på jakt efter tillfredställelse och söker genast upp nya mål när behoven har 

tillfredsställts. En viktig aspekt är att de första stadierna i behovshierarkin måste 

tillfredsställs innan människan söker sig uppåt. Det innebär att de primära behoven 

kommer först i hierarkin och måste tillfredsställas innan vi kan söka oss upp mot de 

socialt inriktande- och humanistiska behoven. 59 

 

 

 

                                                        
58 Annerstedt (1997), sid 57-65 
59 Imsen, (2006), sid 468. 
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Figur 2.4.1. Maslows behovshierarki. 

 

Den nedersta delen (1-2) i hierarkin kallas för bristbehoven och ses som 

livsnödvändiga för människan. Den översta delen (3-5) kallas för växtbehov. Först 

hittar vi det fysiologiska behoven som är nödvändiga för att upprätthålla livet. För att 

människan ska kunna hitta motivation att nå de högre behoven måste hunger och törst 

stillas. Är vi hungriga så ligger vårt fokus på att få i oss mat.60 Även om människan 

får i sig mat vid hunger kan sammansättningen av kosten vara bristfällig. Detta 

resulterar i trötthet vilket gör det svårare att söka sig efter behovstillfredsställelse. 61 

 

Prestationsmotivation 

 

- ”Kom igen nu gubbar, vi klarar det!” 

Elev 16år 

 

Oavsett belöning eller inte gör en person med hög prestationsmotivation alltid sitt 

bästa.  Vi kan koppla detta till det fjärde steget i Maslows behovshierarki som är 

erkännande och positiv självuppfattning. Eleven kan ha en social aspekt som innebär 

att man är något i andra ögon. Man känner att man har en social status. Det finns även 

en inre aspekt som avser själva behärskningen och känslan av styrka, frihet och 

självtillit. 62  

 

                                                        
60 Imsen (2006), sid 469. 
61 Ibid. Sid 470. 
62 Ibid. Sid 479. 
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Hur uppför sig en elev inför en uppgift som inte har någon betydelse för honom eller 

henne? Finns det någon prestationsmotivation? Det finns situationer där eleven 

känner ett ansvar för att ett slutresultat ska bli korrekt. Atkinson menar att begreppet 

prestationsmotivation endast kan användas i det sammanhang då eleven känner ett 

ansvar för själva slutresultatet. Det kan uppstå två slags situationer när eleven ska 

prestera. Det första är att finna lusten i att ta sig an uppgiften och den andra är rädslan 

att misslyckas.  

 

<  Rädslan att misslyckas   (INDIVIDEN)   Lusten att lyckas  > UPPGIFT 

 

Vår lust att lyckas med uppgiften sträcker sig mot att vi vill ta itu med uppgiften. 

Rädslan håller oss tillbaka och kanske drar åt motsatt håll. Dessa två situationer är 

konkurrerande handlingsimpulser. Vi kommer att vägra att ta oss an uppgiften om 

rädslan är större än lusten att lyckas. Vi kommer ta oss an uppgiften om impulsen av 

att lyckas är större, men vi kommer samtidigt vara lite hämmade på grund av rädslan. 
63 Däremot kan vi undra över om rädslan försvinner för eleven när han eller hon vet 

att uppgiften inte har någon betydelse för sig själv. Om uppgiften är lätt eller svår. Det 

kan vara en viktig aspekt i hur prestationen utformar sig. En elev som upplever 

uppgiften som enkel aktiverar inte prestationsmotivationen så mycket. Detsamma 

gäller även när eleven bedömer uppgiften som svår och ser inte möjligheten att 

lyckas. Här uppstår en balans mellan dessa situationer. För att aktivera motivationen 

på bästa sätt är det bäst om vi ser båda alternativen på uppgiften. Eleven känner att 

uppgiften kan misslyckas samtidigt som han eller hon upplever att uppgiften kan 

genomföras. En ”medelsvår” uppgift är mest gynnsam för att aktivera motivationen.64 

2.3 Faktorer som påverkar den fysiska prestationen 
 

Elevernas prestationsförmåga varierar från dag till dag. Det är många faktorer som 

påverkar. Det kan vara sömn, skador, sociala faktorer, psykiska hälsan, sjukdomar, 

träningsstatus och fysiska skador. Därför var det viktigt att vi hade med dessa faktorer 

i våra frågor. Alla dessa faktorer kan påverka elevernas dagliga hälsa vilket då 

påverkar deras fysiska prestation vid våra undersökningstillfällen.   

 

Eftersom lektionerna genomfördes tidigt på morgonen så spelar sömnen in som en 

stor faktor. Hur påverkas deras prestation med för lite sömn? Under sömnen sker 

viktiga processer i kroppen. I hjärnan sker en hög aktivitet under sömnen som är 

viktig för oss människor.65 Det är extra viktigt med sömn eftersom det vi lär oss under 

vardagen stannar kvar i hjärnan. Får vi för lite sömn påverkas vårt energiförråd vilket 

kan leda till trötthet och koncentrationssvårigheter samt att immunförsvar försämras.66 

 

 

                                                        
63 Imsen, (2006), sid 481.  
64 Ibid. Sid 483. 
65 Henriksson & Rasmusson, (2003), sid 90.  
66 Nordlund, Gerhard, Norberg, Hans, Lennernäs, Maria, Gillberg, Mats, Pernler, Maria. Dygnsrytm 

och skolarbete. Umeå: Umeå Universitet. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår undersökning är att se hur mycket frukostens betydelse har på den 

psykofysiska prestationen. 

 

Huvudfrågeställning: 

 

 Hur stor inverkan har frukosten på den psykofysiologiska prestationen? 

 

 Presterar en vältränad utan frukost person bättre än en otränad person utan 

frukost? 

 Hur viktig är måltiden dagen innan en idrottsprestation? 

 Vilken inverkan har frukostens glykemiska index på den psykofysiologiska 

prestationen? 

 Hur upplevde eleverna sina fysiska prestationer? 

 

4. Metod 

4.1 Urval 
 

Vår studie har genomförts på en gymnasieskola. Vi hade från första början tänkt 

utföra denna undersökning på en idrottsklass. Dessa idrottsklasser hade annat inbokat 

vilket gjorde att vi inte hade tillgång till dem. Urvalet bestod av 39 elever ifrån två 

klasser i årskurs 1. Respondentgruppen består av 29 elever varav 17 pojkar och 12 

flickor. Bortfallet är 21 elever varav 9 pojkar och 12 flickor. 9 elever deltog vid 

tillfälle 1 men kom inte till tillfälle 2. 2 elever deltog inte vid tillfälle 1 men kom vid 

tillfälle 2.  Bortfallet av dessa elever berodde på frånvaro och sjukdom. Dessa 

tillsammans blir 11 elever. De resterande 10 eleverna som föll bort berodde endera på 

slarvigt eller ofullständigt ifyllda enkäter, eller på ett missförstånd om vad verklig 

fasta innebar. Vi tog bort de elever som varit med på båda tillfällena men som hade 

intagit någon form av dryck med energi i då de skulle komma på fastande mage. De 

var alltså inte helt fastande då de intagit energi i flytande form. Dessa kan därför ses 

som externt bortfall.67 Slutligen återstod det 12 stycken som både var närvarande vid 

båda tillfällena och som var helt fastande vid det andra tillfället. Där av det låga totala 

antalet vi kunna använda oss av i undersökningen. 

4.1.1 Externa och interna bortfall 

 

Externt bortfall 

 

Av de 29 enkäterna fick vi tillbaka 29 stycken. Det blev ett antal externa bortfall då 

vissa elever var bortresta eller sjuka vid de olika tillfällena.  

                                                        
67 Enkäten i praktiken, (2005), sid 26. 



21 
 

 

Internt bortfall 
 

Antalet frågor i vår enkät var relativ låg. Det gjorde att eleverna förstod de flesta 

frågorna. Det interna bortfallet blev högt, 17 stycken föll bort. Det interna bortfallet 

kunde bero på att blanketten var slarvigt eller ofullständigt ifylld, eller på ett 

missförstånd om vad verklig fasta innebar. 

4.2 Metod för datainsamling 
 

Via en kontakt på skolan fick vi tillgång till två klasser som kunde utföra samma 

standardiserade metoder under exakt samma klockslag. Lektionen innan vi skulle ha 

tillgång till eleverna fick de all information som behövdes. Då förklarades studiens 

syfte och vad de skulle utsättas för. Alla elever som har deltagit under lektionerna har 

fått svara på enkäterna.  

 

Eftersom vi skulle ha två olika klasser behövde uppläggen vara så lika som möjligt. 

Veckan innan vårt första tillfälle med klasserna planerade vi noggrant en 

standardiserad lektion, och provkörde även steptestet. Målet var att få en medelsvår 

med tillräckligt ansträngande fysisk aktivitet som samtidigt passade in på studiens 

syfte.  

 

Vår undersökning pågick under fyra lektioner, där varje klass hade två lektioner 

vardera. Inför deras första lektion skulle eleverna äta en normal frukost likt det de 

oftast äter. Inför deras andra tillfälle skulle eleverna komma till lektionen på fastande 

mage. Innan lektionerna startade upprepade vi för eleverna studiens syfte samt att vi 

delade ut enkäterna. Vi påpekade noga angående Borgskalan där de skulle uppskatta 

sin fysiska ansträngning samt att de skulle anteckna vilken nivå de avslutade Yo-Yo-

testet på. Enkäterna användes under samtliga lektioner. För att veta vem som var vem 

så fick eleverna på sin första enkät rita eller skriva ett tecken som bara de kände till. 

Vi tog sedan dessa enkäter och gav dem ett nummer. Vid det andra lektionstillfället 

skrev vi nya nummer på de nya enkäterna som var avsedda för just den lektionen. 

Sedan fick eleverna en ny enkät som överensstämde med numret. På detta vis kunde 

vi nu veta vilka två enkäter som tillhörde samma person. Det ska dock tilläggas att i 

den andra enkäten tillkom en kontrollfråga (fråga 16). Lektionernas upplägg var exakt 

lika för båda klasserna. Vi kommer nu att förklara överflödigt hur samtliga lektioner 

genomfördes på exakt samma sätt.  

 

4.3 RPE-skalan (Borgskalan) 
 
RPE-skalan är framställd av Gunnar Borg. Den mäter en individs uppskattade 

ansträngning av fysisk aktivitet. Det har framställts olika skalor för att uppskatta 

fysisk ansträngning. Borg har utvecklat två som kallas RPE och CR10. I vår 

undersökning kommer RPE-skalan, även kallad Borgskalan, användas i vår metod.68 

 

RPE-skalan är den absolut vanligaste skalan som används för att uppskatta sin 

ansträngning under fysisk aktivitet. Det är en skala som togs fram under 60-talet och 

                                                        
68 Borg, (2007), sid 24. 
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går från 6-20. Nivå 6 anses som ”extremt lätt” och 20 som ”maximalt 

ansträngande”.69 

 

RPE-skalan kan ifrågasättas som metod. Eftersom det handlar om egen upplevd 

ansträngning så kan denna metod inte ses som felaktig. Däremot kan denna metod 

sänka validiteten då en uppskattad fysisk ansträngning inte behöver gå hand i hand 

med HF (hjärtfrekvens). Uppskattar en person sin fysiska ansträngning som 

”ansträngande” så bör pulsen ligga runt 150 slag/minuten.  

 

För att mäta pulsen exakt är det bäst att använda sig av en pulsklocka eller 

pulsmätare. En pulsklocka består av ett sändarbälte som registrerar de elektriska 

impulser som styr hjärtats slag och en mottagare. Mottagaren ser ofta ut som en 

klocka med en digital display som tar emot sändarens information och visar antalet 

pulsslag.70 Vi har valt att inte använda pulsklocka. Ett problem med att ha pulsklocka 

är att försökspersonen kan se sin egen puls. Om personen då vet att det finns ett 

samband mellan hjärtfrekvens och RPE-skattning kan pulsens läge påverka personens 

skattning. Med andra ord, om personen ser att den har en hög puls kan han också 

skatta sig högt på RPE-skalan trots att han inte upplever det så.71 

 

Lektionerna började med att samtliga elever skulle utföra ett steptest tillsammans. 

Steptestet genomfördes med hjälp av en metronom. Metronomen är en takthållare 

som behövdes för att eleverna skulle hålla exakt samma takt. Eleverna skulle utföra 

detta steptest för att sedan uppskatta sin fysiska ansträngning på Borgskalan. Steptest 

är ett hjälpmedel för att återhämta sig på ett bra sätt.  Det går ut på att eleverna ska 

kliva upp och ner på en bänk som står framför dem. De ska sätta ner foten exakt som 

taktsignalen på metronomen slår. Det blir sammanlagt fyra taktslag för att kliva upp 

och ner en gång. Rekommendationen är att man utför ett steptest under tre minuter 

med takten 96. Efter ett samtal med en högskolelärare fick vi tipset att förlänga 

steptestet till sex minuter fast med samma takt. Detta för att det skulle ge en effekt på 

Borgskalan samt att det skulle vara en skonsam uppvärmning för eleverna. Syfte med 

steptestet var att eleverna ska komma upp i steady state. Syfte med steptestet var att 

eleverna ska komma upp i steady state. Det är när hjärtat lagt sig på en stabil nivå för 

det arbetet kräver, det vill säga att pulskurvan är rak.72 Med det menas att du som 

människa har tillräckligt med syre för att kunna utföra den fysiska aktiviteten.  

Med det menas att du som människa har tillräckligt med syre för att kunna utföra den 

fysiska aktiviteten.  

 

Den andra delen av lektionen skulle eleverna utföra ett YoYo-test. Ett YoYo-test är 

ett fysiskt ansträngningstest. Det går ut på att eleverna springer 20 meter mellan 

punkterna. Det finns även 5 meter till som är aktiv vila (2,5m fram och 2,5m tillbaka).  

 

                                                        
69 Borg, (2007), sid 25. 
70 Pulsklocka.nu 
71 Hassmén & Hassmén, (2008), sid 178.  
72 Vilberg (1997), sid 52. 



23 
 

 
Figur 3 visar hur banan ser ut för ett YoYo-test. 

 

 

Det finns två olika nivåer på Yo-Yo-testet. Det ena är för mer vältränade individer 

och kallas för Endurance Nivå 2. Det andra är för motionärer och kallas för 

Endurance Nivå 1. I vardera Yo-Yo-test finns det olika nivåer man kan komma upp 

till. Testet börjar på en startnivå som stiger vid varje vändning. Det är samma tid 

mellan varje pip vilket gör att det blir jobbigare och jobbigare. Vi valde det 

sistnämnda Yo-Yo-testet för att sedan sätta en gräns på nivå 10.5.6. Detta för att 

eleverna skulle börja känna sig mer ansträngda än vid steptestet och för att vi skulle få 

fler elever att klara ut testet. En ytterligare orsak till att vi valde att sätta ett övre tak 

var också för att undvika att elever pressade sig alltför hårt på fastande mage. En 

orsak som talar för Yo-Yo-testet Endurance Nivå 1 är att den börjar på mycket låg 

belastning och har sedan en succesiv stegring. Hjärtat hinner då anpassa sig till varje 

ny belastning, precis som en uppvärmning bör göra.73 Vi påpekade extra noga för 

eleverna att lyssna på signalerna för att undvika tjuvstarter. Vid varje vändning piper 

det högt vilket betyder att man måste vara framme vid konan. Vi hade även 

kontrollanter vid sidan av som kontrollerade att ingen tjuvstartade. Efter att eleverna 

avslutat testet fick de ta sin enkät och svara på frågorna samt direkt uppskatta sin 

fysiska ansträngning på Borgskalan. Vid det andra tillfället fick eleverna frukost på 

plats som vi delade ut efter deras lektion.  

 

Vår mätning är en indirekt mätning av den psykofysiologiska prestationen. Den 

latenta variabeln är med eller utan frukost vilket vi sedan kopplat till tre olika grupper 

av indikatorer. I grupp 1 kopplar vi BMR till den latenta variabeln. Där har vi 

indikatorer på vikt, kondition, level oh RPE-skalan. I grupp 2 är den latenta variabeln 

med eller utan frukost kopplat till Glykemisk Index på frukosten och Glykemisk 

belastning på kvällsmålet dagen innan undersökningen. I grupp 2 finns också level 

och RPE-skalan. I grupp 3 är den latenta variabeln utan frukost Glykemisk belastning 

på kvällsmålet innan undersökningen, fysisk aktivitet, level, RPE-skalan och en 

kontrollfråga (se bilaga 1).74 

4.4 Observation 
 

En metod vi har valt att använda i vår undersökning är observation. Som människor 

observerar vi hundratals saker varje dag. Det kan vara allt ifrån vad grannen gör i 

trädgården till vad karaktärerna på TV gör. Vi lägger märke till deras beteenden i 

vardagen och bildar oss en uppfattning. Att använda denna metod kändes lämpligt i 

                                                        
73 Thomas Lindholm, (2013), Svenska Fotbollsförbundet Bosön. 
74 Hassmén & Hassmén, (2008), sid 175-176. 
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vår undersökning. Hur beter sig eleverna under sin fysiska aktivitet? Kan man lägga 

märke till något ovanligt? Sägs det något under testen som kan vara nyttigt att ta med? 

Denna forskningsmetod bygger mycket på att vi som forskare är med eller i direkt 

anslutning till dem som ska studeras. 75 

 

Vid direkta observationer ökar man förståelsen för vissa sammanhang och upptäcker 

viktiga relationer som ingen tidigare har tänkt på. 76  Vi kommer först och främst 

observera beteendet hos eleverna vid båda tillfällena. Vi kommer även att försöka 

fånga spontana kommentarer i luften som kan beröra vårt syfte med undersökningen. 

Det kan vara kommentarer från elever som uttrycker synpunkter eller känslor under 

testet. 

4.5 Reliabilitet och Validitet  

4.5.1 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas att resultaten ska vara tillförlitliga. Med andra ord mäter man 

undersökningens tillförlitlighet. Vi har haft samma klass vid två tillfällen med exakt 

samma standardiserande metoder. Målet är att ha så hög reliabilitet som möjligt. För 

att nå det målet krävs det att man har tydliga och korrekt ställda frågor så att eleverna 

lätt kan förstå. Det är vanligt att slarvfel och svårtolkade frågor ger lägre reliabilitet då 

vissa definitioner är felformulerade.77  

För att undvika låg reliabilitet fick en utomstående högskolelärare kontrollera vår 

enkät.  

 

Respondenterna fick svara på enkäten i slutet av lektionen vilket kan påverkas av till 

exempel stress. Trots att vi förklarade vissa ord extra noga och bad dem att skriva för 

sig själva kunde diskussioner uppstå mellan eleverna. Tillförlitligheten sjunker en 

aning under självuppskattningen av Borgskalan. Den kunde variera väldigt mycket 

mellan eleverna då det är dem själva som ska uppskatta sin ansträngningsnivå. I det 

stora hela bedömer vi att reliabiliteten var någorlunda hög eftersom eleverna förstod 

frågorna och kom med seriösa svar.  

4.5.2 Validitet 

 

Vi anser att vår studie har en jämn validitet. Det som sänker validiteten är elevernas 

egen uppskattning på sin fysiska ansträngning.  När eleverna uppskattar sin fysiska 

ansträngning kan uppfattningarna variera en del. Eftersom det är en blandning av 

tränade och otränade elever finns det vissa svar som kan skilja sig. Många elever 

underskattar sin fysiska förmåga vilket gör att de avslutar Yo-Yo-testet vid en låg 

nivå trots att dem har mer att ge. Detta kan bidra till att otränade elever skattar sig 

högre än de tränade.78 Faktorer som att beräkna sitt kostintag dagen innan och hur 

många timmar eleven sov hade påverkan på resultatet. Eleverna tog lätt på dessa 

viktiga faktorer vilket gjorde att vi inte fick korrekta resultat. Ejlertsson påpekar att 

man ska tänka igenom sina frågor ordentligt så att de verkligen mäter det man är ute 

                                                        
75 Hassmén & Hassmén, (2008), sid 265. 
76 Ibid. Sid 265. 
77 Svenning, (1996), sid 64-65. 
78 Hassmén & Hassmén, (2008), sid 202. 
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efter.79 Inställningen hos eleverna ansåg vi var bra. En anledning kan vara att vi hade 

samma lärare under alla fyra tillfällena.  

4.6 Etiska överväganden 
 

I vår undersökning måste vi följa viktiga krav. Ejlertsson nämner att det finns fyra 

viktiga krav att följa när man ska använda sig utav enkäter. Alla våra elever fick 

tydlig och noggrann information som beskrev undersökningens syfte. Alla elever är 

frivilliga att delta och bestämmer helt och hållet över sin egen medverkan. Eftersom 

vi hade en gymnasieklass behövde vi inte skicka brev hem för att få vårdnadshavarnas 

samtyckte för undersökningen. Det behövs om eleverna är under 15 år. Ett viktigt 

krav är att eleverna ska vara helt anonyma och inte kunna identifieras. De enda 

personerna som sett eleverna är vi själva som håller i undersökningen. Deras enkäter 

är anonyma för oss och vi vet inte vilken enkät som tillhör vem. 80 

4.7 Metoddiskussion 
 

 

Det finns några faktorer som påverkar RPE-skattningarna och eftersom att vi har en 

subjektiv ansträngningsupplevelse så tänker vi ta upp detta. Det fysiska arbete som 

eleverna utsätter sig för ger en rad fysiologiska reaktioner i kroppen. Det är elevernas 

dagsform som kommer vara avgörande hur de skattar sin ansträngning. Hassmén tar 

upp en rad olika faktorer som påverkar den subjektiva ansträngningsupplevelsen. Det 

är bland annat ålder, kön, kroppsuppbyggnad, träningsstatus, motivation, tidigare 

erfarenhet och psykologisk status. De centrala och lokala ansträngningarna påverkar 

också individen som till exempel hjärtfrekvens, muskel- och ledsmärta och 

muskelanspänning. Den centrala ansträngningen är kopplat till cirkulationssystemet 

som är hjärta och lungor. Den lokala ansträngningen relaterar sig till arbetande 

muskler.81 

 

Av de 12 som uppfyllde våra krav helt var det gällde fastande mage vid tillfälle två 

valde vi ut fyra elever. Vi valde den tyngsta pojken och flickan samt den lättaste 

pojken och flickan. Detta gjorde vi för att få fram eventuella skillnader. Dessa fyra 

elever valdes ut med anledning av det vi tidigare nämnt att BMR bestäms av storleken 

på kroppens aktiva cellmassa. I princip kan man säga att ju högre kroppsvikt en 

människa har, ju högre BMR. Det blir dock missvisande då energiförbrukningen i 

muskelcellerna är betydligt högre än i fettcellerna. Vältränade har större syrelager än 

otränade. De har även större förmåga att förbränna fett genom att fettinnehållandet i 

musklerna ökar vid träning och enzymerna som aktiverar, transporterar och bryter ner 

fettsyrorna ökar. Motsvarade gäller även för glykogenlagret som växer och även för 

mitokondrierna som växer i storlek och antal. Förmågan att utnyttja 

elektrontransportskedjan och Krebs Cykeln ökar. Man uppnår även ett större lager av 

ATP och CP och kan lättare frigöra energi från dessa.82 

 

Vi hade ett bortfall av elever på grund av att det glömt att fylla i vilken på nivå de 

avslutade Yo-Yo-testet. Vi anser att vår enkät skulle vara tydligare då det inte fanns 

                                                        
79 Ejlertsson, (2005), sid 100. 
80 Ejlertsson, (2005), sid 29-30. 
81 Hassmén & Hassmén, (2008), sid 278. 
82 Vilberg, (1997), sid 65-66. 
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någon rad att skriva upp vilken nivå Yo-Yo-testet uppgått till när eleven valde att 

avsluta, alternativt att testet nått det högsta taket vi valt att avbryta testet på. Eleverna 

fick reda på sin nivå muntligt.  

5. Resultat 

5.1 Presterar en otränad person lika bra som en tränad person utan 

frukost? 
 

Av de 29 enkäter vi fick in var det 18 elever som deltagit vid båda tillfällena. 

Resterande 11 elever deltog endast vid ett tillfälle. 4 elever av de 18 som deltagit vid 

båda tillfällena glömde fylla i vilken nivå de klev av på. 2 elever av de 18 som 

deltagit hade intagit äppeljuice och resorb vilket ger energi och kan då inte räknas 

som fastande. Det återstod 12 elever som uppfyllt våra krav helt. 

 

Presterar en otränad person lika bra som en tränad person utan frukost? 

 

I tabell 1 kommer vi att redovisa på vilken nivå eleverna avslutade Yo-Yo-testet. De 

stora bokstäverna symboliserar när eleverna klev av vid tillfället med frukost. De små 

bokstäverna symboliserar när eleverna klev av vid tillfället utan frukost. Varje enskild 

bokstav symboliserar samma elev. Till exempel person A är samma person som a. 

Varje elev har fått uppskatta sig som tränad (T) eller otränad (O).  

 

Yo-Yo Testschema Intermittent uthållighetstest Nivå 1  

 

 

Nivå Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7  Steg 8 

6.5  d J(O) l D(O) L(O)   

7  K(O)     k  

7.5         

8  j       

8.5         

9         

9.5         

10         

10.5      I(T) 

H(T) 

G(T) 

F(T) 

E(O) 

C(T) 

B(T) 

A(O) 

i h g f 

e c b a 

  

Tabell 1. 

 

Resultatet visar att person j och k presterade bättre utan frukost än med frukost. 

Person d och l presterade sämre än vid tillfälle 1. Resultatet visar även att två personer 
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som uppskattade sig som otränade klarade ut testen båda gångerna. 6 elever har 

skattat sig som tränade och samtliga klarade ut testet båda gångerna.  

 

RPE-skala Med frukost Utan frukost 

6   

7   

8   

9   

10 G  

11   

12 F g 

13 I A  

14 H  

15 E K f a b 

16   

17 C B D J i h c j k 

18   

19 L e d l 

20   

   

Tabell 2. 

 

Tabell 2 visar att flertalet uppskattade testet mer ansträngande utan frukost. Endast 

person b upplevde tillfälle 2 mindre ansträngande. Person c och j upplevde testet lika 

mycket ansträngande båda tillfällena.  Vid observation visade sig att eleverna såg 

tröttare ut vid tillfälle 2. Observatörerna uppfattade också spontana kommentarer 

mellan eleverna. Det sades efter tillfälle 2 ”det här var mycket jobbigare i både 

kroppen och huvudet”. En annan testperson sa ”det här var mycket jobbigare, framför 

allt för huvudet”.  

 

Försöksperson 1 lättaste flickan. Tidpunkt vid intag av frukost: 07:10 

Försöksperson 2 tyngsta flickan. Tidpunkt vid intag av frukost: 06:30 

Försöksperson 3 lättaste pojken. Tidpunkt vid intag av frukost: 07:40 

Försöksperson 4 tyngsta pojken. Tidpunkt vid intag av frukost: 07:40 

 

Samtliga steptest startade 08:15 och Yo-Yo-test startade 08:30.  

 

I denna tabell är Yo-Yo-testet med frukost och utan frukost den latenta variabeln. 

Med utgångspunkt från det som påverkar BMR blir indikatorerna vikt, 

konditionsstatus, kön och den fjärde indikatorn blir den upplevda ansträngningen efter 

RPE-skalan. Ålder påverkar BMR. Då samtliga elever var mellan 16 och 17 år anser 

vi inte att detta blir en väsentlig indikator.   

 

 

 Vikt (kg) Kondition Nivå MF RPE MF Nivå UF RPE UF 

Person 1 46 Bra 6.5.5 17 6.5.2 19 

Person 2 85 Mindre 

bra 

6.5.3 17 8.2 17 

Person 3 65 Bra 10.5.6 13 10.5.6 17 
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Person 4 78 Bra 10.5.6 10 10.5.6 12 

Tabell 3. 

MF= med frukost. UF= utan frukost.  

 

Resultaten visar att testpersonerna 1, 3 och 4 upplevde testet mer ansträngande utan 

frukost än med frukost. Testperson 2 upplevde det lika ansträngande. Vi kan även se 

att testperson 2 lyckades nå en mycket högre nivå utan frukost trots att hon uppskattat 

samma ansträngning vid de båda tillfällena.  

 

 

 

 

 

 

 

 GI FR GB KM Nivå MF RPE MF 

Person 1 Hög Hög 6.5.5 17 

Person 2 Hög Hög 6.5.3 17 

Person 3 Låg Hög 10.5.6 13 

Person 4 Hög Hög 10.5.6 10 

Tabell 4. 

FR=frukost. KM=kvällsmål. GI=glykemisk index. GB=glykemisk belastning. 

 

Resultaten visar att testpersonerna 3 och 4 åt frukost vid exakt samma tid. Testperson 

4 låg förmodligen något högre i blodsocker och kunde dra fördel av det. Testperson 2 

åt en hög GI-frukost 2 timmar innan testen. Jämför vi hennes resultat från tabell 3 ser 

vi att hon presterade bättre på fastande mage än tillfälle ett. Detta resultat uppstod på 

grund av att hennes blodsockernivå förmodligen låg under fastevärdet då frukosten 

bestod av mycket snabba kolhydrater och intogs två timmar innan utförd aktivitet. 

 

I denna tabell vill vi redovisa om den glykemiska belastningen på kvällsmålet spelar 

in på fysisk prestation på fastande mage och upplevelsen av den. Vi har även frågat 

eleverna om de har utfört något fysisk aktivitet kvällen innan efter att de intagit 

kvällsmålet. Vi redovisar även hur de upplevde skillnaden mellan de två olika 

tillfällena.  

 

 GB KM FA Nivå UF RPE UF Skillnad 

Person 1 Hög Nej 6.5.2 19 Mycket stor 

Person 2 Hög Lätt 8.2 17 Mindre stor 

Person 3 Låg Nej 10.5.6 17 Stor 

Person 4 Hög Nej 10.5.6 12 Mindre stor 

Tabell 5. 

FA=Fysisk aktivitet. Med ”Skillnad” menar vi hur de upplevde någon skillnad mellan 

tillfället med och utan frukost, se fråga 16 i bilaga 1. 

 

Resultatet visar att testperson 1 upplevde skillnaden som mycket stor mellan tillfället 

med frukost och utan frukost, även att kvällsmålet hade en hög glykemisk belastning. 

Testperson 2 och 4 upplevde att skillnaden var mindre stor. De båda hade en hög 

glykemisk belastning på kvällsmålet dagen innan. 
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6. Analys 
 

I vår huvudfrågeställning ”Hur stor inverkan har frukosten på den psykofysiologiska 

prestationen?” har resultaten varierat. Vi kan se att den upplevda ansträngningen 

enligt RPE-skalan är betydligt högre utan frukost. Trots det klarade 8 av 12 elever att 

springa ut samma nivå utan frukost som med frukost. Alla de som lyckades nå samma 

nivå under fasta som med frukost sprang till vår högsta satta nivå. Vi kan då anta att 

dessa elever i grunden har en bra kondition och att vi kan ha satt ett för lågt tak. Vi 

ansåg denna högsta nivå vara rimlig inom ramen av en idrottslektion utan frukost. En 

annan anledning kan vara att när deras fysiska status är god, vilket vi antog, kan dessa 

elever ha större förmåga att lagra mer energi i muskeln samt bättre tillgänglighet till 

energin. Utifrån vår kunskap och ovanstående antagande, kan förklaringen vara att 

deras kroppar består av mer muskelmassa, vilket medför att de då också har ett högre 

BMR. Då energiförbrukningen i muskelcellerna är betydligt högre än i fettcellerna 

kan det vara så att de orkar testet men att de ändå upplever det mer ansträngande på 

grund av att de också förbrukar energin snabbare. På grund av deras höga 

ämnesomsättning borde deras lagrade energidepåer ta slut snabbare, där av kan 

upplevelsen av ökad trötthet komma in. Vi valde en ”medelsvår” uppgift för att den 

ansågs vara mest gynnsam för att aktivera motivationen. Uppgiften var nog 

medelsvår, men kan ha upplevts som svår och pressande för de elever som inte 

tidigare gjort ett liknande test. Det som också utmärker gruppen som klarade av hösta 

nivån, både med och utan frukost, är att sex personer av dessa skattar sig som tränade 

och två personer skattar sig som otränade. Då flera olika saker som 

kroppsuppbyggnad, träningsstatus, motivation, tidigare erfarenhet och psykologisk 

status spelar in på ett resultat går det inte att utesluta att flertalet av eleverna som 

klarade högsta nivån med och utan frukost och skattar sig som tränade kan ha gjort 

likande test tidigare, då dessa test är vanliga inom lagsport. Utöver deras fysiska 

kapacitet kan de då även ha ett psykiskt försprång på grund av deras tidigare 

erfarenhet. 

 

 Ett resultat som sticker ut i tabell 5 är att en elev lyckades prestera bättre utan frukost 

än med frukost. Vi kan i detta fall inte heller utesluta att elevens nervositet kan ha 

spelat in på det första testet. Eleven skattar sig som otränad och kan ha känt sig 

obekväm med situationen första gången om eleven inte har någon tidigare erfarenhet. 

När både träningsstatus, motivation, tidigare erfarenhet och psykologisk status spelar 

in på ett resultat, kan det vara så att redan andra gången man utför en aktivitet kan 

känna viss lättnad. Eleven vet då vad det handlar om och känner sig trygg med att 

man får avsluta testet när man själv vill.  Vi återkommer mer angående detta resultat i 

analysen av frågeställning 4. Vi kan konstatera att frukosten har en viktig betydelse på 

den fysiska prestationen enligt elevernas skattning på RPE-skalan. Vi inser också att 

både tid för intag och kvalité på frukost samt den blodsockerkurva frukosten ger 

spelar in på prestationen. Utgår vi från Maslows behovshierarki bör eleverna under 

det andra testtillfället befinna sig i det stadiet där törsten och hungern måste stillas 

först innan de får någon motivation för att göra något annat. En hungrig människa är 

fokuserad på mat. Det styrker att många elever klarar samma nivå men upplever det 

mycket mer ansträngande utan frukost, framför allt i huvudet men även i benen. 

 

I frågeställningen som berör ”Presterar en vältränad person utan frukost bättre än en 

otränad person utan frukost?” kan vi se likheter från föregående frågeställning. Om vi 

hade kunnat mäta deras kondition exakt, med hjälp av avancerad utrustning, hade vi 
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kunnat göra belastningen relativ till deras konditionsnivå. I ett sådant fall hade vi med 

stor sannolikhet sett en större skillnad. Om testet dessutom hade legat utanför skolans 

ramar hade vi kunnat sätta den högsta nivån högre. För att undvika illamående satte vi 

högsta nivån lågt. Vid en relativ nivåanpassning hade vi troligvis även kunnat se ett 

ännu tydligare resultat på de som är vältränade och de som är otränade i upplevd 

ansträngning. En anledning till detta skulle kunna vara att de otränade har en lägre 

muskelmassa och sämre kondition och därmed också ett lägre BMR. Med ett lägre 

BMR tar inte kroppens lagrade energidepåer slut lika fort vid svält. En vältränad 

person med syreupptagning på 4-5 liter per minut kan förbruka 5-6 gånger mer energi 

än en otränad person med en syreupptagning på 2-3 liter per minut under ett 

träningspass med samma relativa belastning.  

 

Med en relativ belastning hade förmodligen nivån för det första testet med frukost 

kunnat vara markant mycket högre. Vi kanske rent av skulle fått använda oss av den 

andra nivån på Yo-Yo-testet som är för mer vältränade individer, Endurance Nivå 2, 

för att några av de vältränade eleverna skulle nå sitt tak vid det tillfället. De hade vid 

detta tillfälle kunna utnyttja alla de fördelar som finns med att ha en god fysisk status 

då vältränade har större syrelager än otränade. De har även större förmåga att 

förbränna fett genom att fettinnehållandet i musklerna ökar vid träning och enzymerna 

som aktiverar, transporterar och bryter ner fettsyrorna ökar. Motsvarade gäller även 

för glykogenlagret som växer och även för mitokondrierna som växer i storlek och 

antal. Förmågan att utnyttja elektrontransportskedjan och Krebs Cykeln ökar. Man 

uppnår även ett större lager av ATP och CP och kan lättare frigöra energi från 

dessa. 83 Det betyder att vid tillfället med frukost hade de kunnat utnyttja detta 

tillsammans med att vi också antog att de hade tidigare erfarenhet av testet vilket 

också skulle kunna ge ett positivt utslag på det mentala planet. Dessa fördelar av att 

vara tränad hade de tränade även kunnat tillgodogöra sig vid tillfället utan frukost. På 

grund av att en otränad kan förväntas ha ett lägre BMR än en tränad men en tränad 

har en större tillgång till lagrad energi som följer av träning, kan vi inte riktigt få svar 

på denna fråga med denna nivå av test. I vår analys kommer vi fram till att frågan är 

komplex och kräver större utredning.   

 

När det kommer till frågan ”Hur viktig är måltiden dagen innan för en 

idrottsprestation?” har vi fått intressanta svar. Det troliga är att testperson 3 inte fick 

samma kolhydratsuppladdning då mängden kolhydrater i hans kvällsmål var lägre än 

de andras. Två testpersoner som hade ett kolhydratrikt kvällsmål höjde sitt skattade 

ansträngningsvärde på RPE-skalan två steg. Den andra testpersonen skattade sig exakt 

samma vid båda tillfällena.  Testperson 3 som däremot åt en relativt låg 

kolhydratsuppladdning höjde sin skattade ansträngning på RPE-skalan fyra steg. Han 

lyckades dock springa till högsta nivå vid båda tillfällena. Han skattar sig själv som 

bra tränad men hans kroppsvikt är lägst bland pojkarna. Muskelcellerna omsätter 

betydligt mer energi än vad fettcellerna gör. Vårt antagande är att han har procentuellt 

större andel muskelmassa än fettvävnad, vilket borde leda till att han tömmer sina 

energidepåer snabbt. Detta tycker vi borde vara en anledning till varför han 

uppskattade sin fysiska ansträngning på RPE-skalan betydligt högre än vid tillfälle 1. 

Samtidigt är även denna fråga är komplex då han som tränad också har mer lagrad 

energi och lättare kan tillgodogöra sig den. Det som är motsägelsefullt är att hans 

kroppsvikt var låg vilket i sig sänker BMR och vi kan heller inte anta att 

                                                        
83 Vilberg, (1997), sid 65-66. 
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muskelmassan är stor mer än procentuellt. Mängden lagrad energi kan då vara mindre 

än hos en vältränad person med större kroppsvikt, samtidigt som hans kropp får 

mindre mängd massa att syresätta vilket i sig är en fördel. Som sagt med en relativ 

belastning hade vi fått tydligare svar. Han markerade själv i vår kontrollfråga att han 

upplevde skillnaden stor jämfört med tillfället då han fick äta frukost. Han valde utan 

vår inverkan att själv skriva orden ”inte mycket energi och tröga ben”.  

 

I vår frågeställning ”Vilken inverkan har frukostens glykemiska index på den 

psykofysiologiska prestationen?” återkommer vi till resultatet från vår 

huvudfrågeställning. Vi hade en elev som lyckades prestera bättre utan frukost än med 

frukost. Anledningen till detta skulle kunna bero på att hennes blodsockerkurva låg 

under fastenivå vid tiden för aktiviteten vid det första testtillfället på grund av att 

frukosten bestod av högglykemiska kolhydrater. Hon åt frukosten så pass tidigt på 

morgonen att hon inte hann utnyttja sockret i de snabba kolhydraterna på grund av att 

de hann gå två timmar mellan frukostintaget och den fysiska aktiviteten. Vi kan även i 

detta fall, som vid vår första frågeställning, inte heller utesluta att elevens nervositet 

kan ha spelat in på det första testet. Eleven skattar sig som otränad och kan ha känt sig 

obekväm med situationen första gången om eleven inte har någon tidigare erfarenhet. 

När både träningsstatus, motivation, tidigare erfarenhet och psykologisk status spelar 

in på ett resultat. 

 

I vår sista frågeställning ”Hur upplevde eleverna sina fysiska prestationer?” har vi vid 

våra observationer i stort sett samma uppfattningar som eleverna hade. Eleverna har 

skattat sig högre på RPE-skalan och våra iakttagelser tyder på samma sak. I tabell 2 

visar vi att flertalet uppskattade testet mer ansträngande utan frukost. Endast person b 

upplevde tillfälle 2 mindre ansträngande. Person c och j upplevde testet lika mycket 

ansträngande vid båda tillfällena. Vi som observatörer uppfattade också spontana 

kommentarer mellan eleverna. Det sades efter tillfälle 2 ”det här var mycket 

jobbigare i både kroppen och huvudet”. En annan testperson sa ”det här var mycket 

jobbigare, framför allt för huvudet”. Vi upplevde att eleverna verkade och såg tröttare 

ut.  

 

En av de fyra testpersonerna vi valde ut upplevde båda att testen var lika fysiskt 

ansträngande på RPE-skalan, men i vår kontrollfråga framgår det att personen 

upplevde en skillnad i sin prestation.  Eleverna har i enkäten fått svara på om de 

upplevde någon skillnad på sin fysiska prestation med frukost och utan frukost (det 

var kontrollfråga, fråga 16 i enkät 2). Av de tolv eleverna som uppfyllde krav på rätt 

fasta och fullständigt ifyllda enkäter var det elva elever som upplevde att det var 

skillnad och en av eleverna upplevde att det inte var någon skillnad. När vi sedan 

vände på bladet var den nekande elevens inringning att det trots allt var en ”liten” 

skillnad. Eleven skrev till en egen kommentar som löd ”bara de sista 6 var jobbigare 

än första gången”. Vi kan med andra ord konstatera att samtliga av de tolv eleverna 

upplevde att det var skillnad mellan tillfället med frukost och utan. Av de tolv svaren 

på hur stor skillnaden var blev fördelningen: 2 elever ”mycket stor”, 1 elev ”stor”, 7 

elever ”mindre stor”, 2 elever ”liten”. När vi sedan jämför det med tabell 2 där de 

skattat sin ansträngning på RPE-skalan tycker vi att skattningen är något högre än vad 

de angivit i kontrollfrågan. Frågan är vilken vi ska ta fasta på. Det vi i alla fall kan 

konstatera är att samtliga elever som utförde testet riktigt vad det gällde fasta och 

fullständigt ifyllda frågor ansåg att det på något vis var en skillnad mellan de båda 

tillfällena. De flesta eleverna skattade sig högre på RPE-skalan.  
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7. Diskussion 
 

Då tidigare forskning visat på nedåtgående trender gällande frukostintag84 blev vår 

huvudfrågeställning ”hur mycket inverkan har frukosten på den fysiska prestationen?” 

en aktuell fråga. Varför blir den aktuell? I Nilssons avhandling fann hon att 

försökspersoner som åt en frukost med lågt Glykemiskt Index fick en låg och jämn 

blodsockerkurva. Det i sin tur gjorde att de fick en bättre mental prestationsförmåga 

genom bättre koncentration och korttidsminne.85 Efter denna undersökning och den 

kunskap vi inskaffat oss gör att vi tror att en snabb blodsockerstegring på kort sikt kan 

gynna en idrottsprestation. Det kan också vara ett osäkert kort på grund av att tiden då 

de glykemiska kolhydraterna ligger i blodbanan är kort på grund av den snabba 

insulinutsöndringen. För att undvika att hamna under fastenivåer i blodglukos borde 

det vara så att det i längden även gynnar en idrottsprestation att äta en låg-glykemisk 

frukost. Om däremot tiden för frukostintaget låg närmare idrottslektionen skulle det 

kunna vara till fördel att äta en mindre måltid med en blandning mellan snabba och 

långsamma kolhydrater. Detta på grund av att man blir insulinkänsligare vid fysisk 

aktivitet. Nilsson nämner även att det glykemiska indexet på måltiden innan även 

påverkar glukossvaret på den efterkommande måltiden. Vi kan se att det verkar vara 

en fördel att äta kost med hög glykemisk belastning kvällen innan en fysisk aktivitet. 

Som vi nämnde i inledningen är ofta havregrynsgröt en klassisk bild av en sund 

frukost. Havregrynsgröten har ett högt glykemisk index men en låg glykemisk 

belastning. Pasta däremot klassas som medelhög kolhydrat men har en hög glykemisk 

belastning. Det skulle kunna vara ett bra exempel på en måltid att äta dagen innan en 

fysisk aktivitet. För mental prestation och stabil sockerkurva dagen efter fann Nilsson 

att korn i hel eller kokt form hade bäst effekt på second-meal.86 

 

När vi ser att frukosten har en positiv inverkan på både fysisk och mental prestation, 

skulle det vara intressant ämne för framtida forskning. Vårt förslag är att svensk skola 

på prov startar en timme senare för att se om vi skulle få samma resultat som i 

Minnesota som redan provat och uppmätt positiva resultat. Föräldrarna noterade att 

frukostintaget ökade bland barnen.  Vad skulle det kunna få för pedagogiska 

konsekvenser? Läroplanen säger att undervisningen ska behandla det centrala 

innehållet ”den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och 

hälsa”. I COMPASS fann man starka samband mellan levnadsvanor och 

skolprestationer i de teoretiska ämnena. De som hade bra frukostvanor hade också bra 

skolresultat. På Hjulstaskolan där de valde att servera frukost före skolan uppmättes 

positiva resultat. I rapporten ”Dygnsrytm och skolarbete” där man utgått från att 

människans biologiska rytm inverkar på aptit och sömn förändras under puberteten, 

tror man att sömnskulden är orsaken till att eleverna går till skolan utan frukost vilket 

leder till att de blir tröttare och tröttare under dagen. Skulle det kunna vara så enkelt 

att den svenska skolan skulle kunna uppnå förhöjda resultat i både de teoretiska och 

praktiska ämnena om eleverna fick börja en timme senare?  

 

Vad händer om vi inte får i oss frukost innan en tidig idrottsprestation? Från det att vi 

vaknar börjar vi förbruka mer energi än när vi sover. Förenklat sett lämnar vi det 

anabola tillståndet och går över till det katabola tillståndet. När eleverna börjar röra på 

                                                        
84 FHI, (2009/2010), sid 30.   
85 Nilsson, (2007), förord. 
86 Nilsson, (2007). 
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sig ännu mer under idrottslektionen förstärks det katabola tillståndet och behovet av 

energi ökar ännu mer. Då uppstår det en negativ energibalans vilket skapar en 

hungerkänsla hos eleverna. Enligt Livsmedelsverket prioriteras överlevnad före andra 

uppgifter när kroppens biokemi är i obalans. Istället för att ha en pigg och energisk 

elev får vi en trött och rastlös elev. Det går hand i hand med Maslows teoretiska 

perspektiv, vilket innebär att törsten och hungern ska stillas innan det kan uppstå 

någon motivation hos eleven för att göra något annat. De elever som vanligtvis äter en 

bra frukost är oftast de som även är mer vältränade och har en hälsosam livsstil i 

övrigt. Om vi utgår från kroppens energiprocesser borde de vältränade förbruka mer 

energi i vila, därför kanske de är hungrigare och föredrar att äta en frukost för att orka 

med dagen. Även om de vältränade har mer energi att tillgå lagrat i muskulatur, så 

verkar deras hjärnor snabbt känna av energibristen om vi utgår från deras upplevda 

ansträngning under testerna i undersökningen. Vi som blivande lärare i ämnet idrott 

och hälsa ska jobba med att stärka elevernas självbild och sociala kompetens. Om 

eleverna inte kan se längre än till deras fysiologiska behov som i fallet utan frukost är 

otillfredsställda, faller steg två till fem bort i Maslows behovshierarki. Ur ett 

elevperspektiv kan man ju då uppleva att läraren aldrig ser och bekräftar en. Ur ett 

lärarperspektiv kan man istället uppleva att försöken att lägga upp en lektion där man 

både tillgodoser fysiologiska behov, trygghet och säkerhet, kärlek och social 

tillhörighet, skapa positiv självuppfattning och självförverkligande inte möts och tas 

emot av eleven. Det kan då bli svårt att förmedla ”den fysiska aktivitetens och 

livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa”. 

8. Konklusion 
 

Syftet med hela undersökningen var att besvara frågan ”Hur mycket inverkan har 

frukostens på den psykofysiologiska prestationen”. Resultaten visade inte några större 

skillnader i fysisk prestation. Anledningen till det var att vi inte hade ett exakt mått på 

försökspersonerna konditionsstatus. I ett sådant fall hade man kunnat göra 

belastningen relativ. Det mest sannolika är då att vi hade fått större differenser mellan 

de olika tillfällena. Anledningen till att vi tror det är att den skattade ansträngningen 

vid fysisk aktivitet var högre utan frukost. Debatten i skolan handlar många gånger 

om icke godkända elever. Vi vet nu att frukosten höjer den mentala prestationen och 

vi misstänker att en utebliven frukost även sänker den fysiska prestationen. Vi tycker 

att vidare forskning på området är angeläget. Med avancerad utrustning skulle man 

kunna ta fram de exakta konditionsvärderna på testpersoner som är över 18 år. Vi 

skulle också kunna mäta värdena på blodglukosen med blodprov. Då skulle vi få svar 

på ett tydligare sätt på vad frukostens uteblivande innebär.  

 

Vid standardiserade frukostar, en med högt GI och en med låg GI, skulle man också 

kunna få fram ett mer precis resultat. Det bästa vore att vid ett visst klockslag servera 

frukost till respektive testperson och sedan mäta blodglukosnivån vid upprepande 

tillfällen två timmar framåt. På det sättet skulle man kunna se om glykemisk index 

påverkade den fysiska prestationen på samma sätt som den mentala prestationen.   

 

Då frukostens betydelse uppmärksammats kan vi börja fundera på vår fördelning av 

kommunala resurser. En elevs totala skolgång kostar samhället ca en miljon kronor. 

Ersättningen per elev till fristående grundskolor var 86 800 kronor år 2012. 

Ersättningen till kommunala skolor var liknande men varierar något genom att i bland 
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ligga under och ibland över i kostnader. Kostnaden för gymnasieskolan ökar något per 

elev.87  

 

En elev som går ut skolan med icke fullständiga betyg kan fortsätta kosta samhället 

pengar. Om eleven inte lyckas slå sig in på arbetsmarknaden på grund av icke 

fullständiga betyg drar han eller hon inte in pengar till staten. Om vi istället fördelade 

resurserna så att den första timmen i skolan erbjöd en obligatorisk frukost skulle de 

resurserna kunna betala tillbaka sig i längden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
87 Skolverket.se 
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10. Bilagor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frågeenkät 

- frågor om frukost och fysisk prestation 

 

 

Deltagandet i denna undersökning är helt frivillig och helt anonym för alla 

elever och resultaten av enkäten kommer att användas som grund för vår C-

uppsats. Om du som elev inte önskar delta i undersökningen så respekterar 

vi naturligtvis detta.  

 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Anneli Kronstrand & Simon Johansson 

Frågor om frukost och fysisk prestation 

 
 
 
 
Jag är          Tjej             Kille   
 
 
 
1. Har du ätit någon frukost idag?     Ja      Nej 
 
OM ”Ja” – vilken tid åt du frukost? ____________________________________________________ 
 
 
2. Vad bestod din frukost av idag? Beskriv så noga som möjligt i antal och 
mängd. Grovt bröd eller vitt bröd?  
 
Exempel: Två mackor fullkornsbröd med ost. 1 glas apelsinjuice. 1 tallrik 
havregrynsgröt. 
 
 
 
 
 
3. Har du ätit eller druckit något (utöver frukosten) innan denna 
idrottslektion? 
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Nej    
 
  
    Ja   
 
Om ”Ja”, vad åt eller drack du?  
 
 
 
4. Drack du vatten under lektionen?      
 

   Ja              Nej             
 

 
5. Har du känt hunger under idrottslektionen?       
 
 

Ja            Nej     
 

 
 
 
6.  Hur upplevde du din fysiska förmåga under idrottslektionen? 
 
Mycket bra                 Bra                 Mindre bra                 Dåligt    
 
 
 
 
7. Har du någon fysisk skada som påverkade din prestation under 
idrottslektionen? 
 
   Nej    
 
 
 
   Ja    
 
Om ”Ja”, vilken sort fysisk skada har du? 
 
 
 
 
 
 
8. Hur många timmar sov du inatt?  
 
Jag sov _____ timmar inatt? 
(skriv i heltal) 
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9. Jag är _____cm lång och väger ____kg. 
 
 
10. Hur uppfattar du din kondition idag? 
 
Mycket bra               Bra               Mindre bra               Dåligt 
 
11. Hur känns din dagsform idag? 
 
Mycket bra                Bra                Mindre bra                Dåligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Hur ansträngande upplevde du att idrottslektionen var: 
 
Under Step-testet (skriv ”ST” bredvid siffran) 
 
Under Yo Yo-testet (skriv ”YY” bredvid siffran) 
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13. Hur svettig blev du under idrottslektionen? 
 
Mycket svettig           Ganska svettig         Lite svettig          Inget alls 
 
14. Hur uppskattar du din totala insats under idrottslektionen? 
Vid 100% är du totalt utmattad och har gjort din yttersta. 
 
100% 
 
75%  
 
50% 
 
25%   
 
 
 
 
 
 
15. Åt du middag eller något kvällsmål igår? 
 
   Nej   
   
   Ja      
 
Om ”Ja” - Vad och vilken tid åt du? Beskrivs då detaljerat du kan. 
Exempel: Middag: Kl 18:00 - En portion med pasta och tonfisk. 1 hård macka. 2 glas 
mjölk. 
Kvällsmål: Kl 21:30 - Två mackor knäckebröd och ett glas mjölk. 
 

 

 

 
Utförde du någon fysisk aktivitet efter middag respektive kvällsmål?  
Om ”Ja” – beskrivs vilken aktivitet du utförde samt vilken tid. 
 
16. Upplevde du någon skillnad i din prestation under denna lektion 
jämfört med den första lektionen? 
 
    Nej       
 
 
    Ja    
 
Om ”Ja”, markera ett alternativ. 
 
Mycket stor               Stor               Mindre stor               Liten                              
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