
 

 

 

  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

Niklas Jonsson 

Handledare: Maria Ojala 

Det sägs att frukost är viktigt 
- En studie om sambanden mellan 

högstadieelevers attityder till frukost, 
frukostvanor och skolprestationer 

Examinator: Lena Nilsson 

Rapportnummer: 2014ht01384 



2 
 

Sammanfattning 

I denna undersökning var syftet att undersöka om det fanns samband mellan grundskoleelevers 

attityder till frukost som måltid och deras frukostvanor samt även undersöka sambanden mellan 

frukostvanor och självrapporterade skolprestationer. Den metod som användes för att finna 

svaret på studiens syfte var kvantitativ i form av utlämnadet av enkäter. 60 elever tillfrågades och 

54 av dessa valde att besvara enkäten. Resultatet av undersökningen visar på signifikanta samband 

mellan goda frukostvanor och en positiv attityd till frukost. Resultatet visar också att attityden till 

frukost generellt är positiv. Resultatet visade inte på några signifikanta skillnader mellan sämre 

frukostvanor och sämre prestation i skolan.  Analysen av resultatet gör med stöd av teoretiska 

perspektiv på människors attityder och på vilket sätt dessa sty våra beteenden. För att få en 

förståelse för hur skolprestationer påverkas av bristande frukostvanor användes ett teoretiskt 

perspektiv som beskriver människors basala behov och hur dessa påverkar människors 

prestationer. Slutsasen som dras av resultatet i studien är att det finns en vinst i att jobba med att 

höja elevernas attityd mot frukost som måltid för att på så sätt förbättra elevernas frukostvanor. 

Tidsaspekten var något som visade sig extra stark i anledningen till bristande frukostvanor bland 

eleverna. 

 

Nyckelord: Frukost, attityder, skolprestationer 
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1. Inledning 

Jag tror att alla någon gång under sin uppväxt har fått höra från antingen sina föräldrar, lärare 

eller någon annan vuxen att frukost är en mycket viktig måltid. Det är rent av så att frukosten 

blivit allmänt vedertagen som dagens absolut viktigaste mål som på ett sätt sätter grunden för hur 

dagen kommer att bli. Trots denna övertygelse äter inte alla frukost varje dag och då kan man 

fråga sig vad detta beror på. 

Som blivande lärare i idrott och hälsa är barn och ungdomars hälsa något som känns extra 

viktigt för mig att försöka förbättra. Genom mitt ämne kan jag vara delaktig i arbetet att ge 

eleverna den kunskap som behövs för att ha en bra hälsa. Men för att veta hur man ska gå till 

väga för att nå eleverna behöver man ta reda på vad det är som styr elevernas val och genom 

detta punktmarkera dessa för att därefter kunna förändra. Under den tid jag har befunnit mig ute 

på praktik har jag gjort ett flertal observationer som kan relateras till elevers frukostvanor. 

Exempel på dessa kan vara elever som på förmiddagen gäspar eller klagar på att de känner sig 

hungriga, frågar man dessa elever får man ofta svaret att de just inte ätit frukost. Ett annat 

exempel är elever som dyker upp med något nyköpt från närmsta mataffär som oftast är något 

rikt på socker med motiveringen att de inte ätit frukost på morgonen. De här observationerna 

fick mig att fundera över vad det är som gör att eleverna så ofta står över sin frukost och hur man 

som lärare kan påverka dem till att göra bättre val till frukost. 
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2. Bakgrund  

Utbildning och då främst elevers prestation i skolan är ett ständigt omdiskuterat ämne och har 

varit en extra het fråga under årets valrörelse. Skolverkets statistik på hur många elever som går ut 

grundskolan utan att ha klarat grundskolans alla kunskapskrav har de senaste åren procentuellt 

stått ganska stilla. Under läsåret 2009/2010 var det 23,4 % av eleverna som inte nått upp till 

grundskolans alla kunskapskrav detta medan det 2012/2013 var 23 % som inte lyckats nå dessa.1 

I den stora internationella undersökningen PISA försämrades svenska ungdomars resultat 

kraftigt. Det visade sig också i denna undersökning att det är de elever som redan är 

lågpresterande som försämrat sina resultat allra mest. Denna försämring har enligt de PISA-

undersökningar som gjorts pågått under lång tid och kunskapen i ämnena matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse har haft en stadig nedåtgående trend mellan 2000 och 2012.2 

Denna trend kämpar nu svenska skolan med att vända och man bör därför titta på alla 

möjligheter som finns för att stärka elevers skolprestationer och studieresultat. En ny läroplan 

upprättades 2011 och en helt ny lärarutbildning inleddes samma år. Detta har möjligtvis inte 

hunnit ge något större resultat ännu på den stora PISA-undersökningen som redovisar resultatet 

från 2012 men kan vara intressant att titta på vid nästa PISA-undersökning. Med en ny regering 

kan vi förvänta oss ytterligare ändringar inom kort för att försöka stärka den svenska skolan. 

Kunskapsresultat och skolan var något som diskuterades flitigt under valrörelsen 2014 och som 

figurerat som en av de absolut största frågorna för politiker i strävan om att ta makt över Sverige. 

Under Almedalsveckan kunde man höra Socialdemokraternas ledare Stefan Löfvén tala om tre 

stora mål med svenska skolan. Ett av dessa mål var att höja kunskapsresultaten i den svenska 

skolan.3  

Samtidigt som vi ser ett nedåtgående studieresultat ser vi också att ungdomar får allt sämre 

matvanor. På livsmedelsverkets stora undersökning Riksmaten barn4  ser man att konsumtionen av 

glass, godis, läsk och bakverk är allt för hög bland barn och ungdomar, ungefär 20 % av barn och 

ungdomars kaloriintag under en dag består av dessa livsmedel. I denna undersökning såg man 

också att en av tio elever regelbundet står över frukost och att de unga som står över frukost eller 

äter en bristfällig frukost är mest benägna att sedan även stå över skollunchen. I en annan stor 

studie på ungdomar i Stockholm har de funnit starka samband mellan frukostvanor och betyg 

                                                 

1 Skolverket 2013 
2 Skolverket 2014 
3 Svenska Dagbladet 2014 
4 Livsmedelsverket 2003 
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hos eleverna.5  Oregelbundna frukostvanor ledde ibland både pojkar och flickor till ett lägre 

genomsnittsbetyg och detta trots att medelvärdena blivit justerade efter andra faktorer som visats 

påverka betygen så som föräldrars utbildningsbakgrund, etnicitet och om föräldrarna är 

ensamstående.  

De studier som presenteras här ovan indikerar på att det finns ett samband mellan ungdomars 

frukostvanor och deras betyg. Utifrån detta resultat är denna studies syfte att undersöka om det 

kan vara så att attityder till frukost som måltid har ett samband med ungdomars frukostvanor och 

även titta på om frukostvanorna i detta fall korrelerar med elevernas självupplevda 

skolprestationer. 

                                                 

5 Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2011 
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3. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskning som är intressant för syftet i denna studie att 

presenteras för att ge en vidare förståelse av ämnet. Denna tidigare forskning kommer 

presenteras i olika avsnitt för att göra framställningen mer tydlig. Det första avsnittet kommer 

behandla barn och ungdomars attityder till frukost och vad tidigare studier visat att detta leder till. 

I det andra avsnittet kommer barns och ungdomars frukostvanor presenteras ur ett både 

nationellt samt ett internationellt perspektiv för att ge en bredare bild av hur dessa ser ut idag. I 

det sista avsnittet kommer aktuella studier i hur barn och ungdomars skolprestationer påverkas av 

deras frukostvanor att presenteras. Avslutningsvis kommer de teoretiska perspektiv som kommer 

att användas vid analysen av de data som samlas in till studien att presenteras. 

3.1 Attityder till frukost 

Barn och ungdomars attityder till sin kosthållning har i studier visat sig kunna påverka ett flertal 

aspekter när det kommer till deras frukostvanor. En av de aspekter man såg i en studie på barn 

mellan 9 och 11 år var att elever med en mer negativ attityd till frukost har en högre sannolikhet 

till att stå över frukost. Man såg även att de med en negativ attityd till frukost valde det studien 

nämnt som ett sämre matval, tillika visade den att de med positiva attityder till frukost ofta gjorde 

väldigt bra matval till frukost. I denna studie såg man också att attityderna till frukost är generellt 

åt det positiva hållet.6 Att attityderna påverkar kostvanor styrks också av en studie på barn mellan 

12-14 där de såg att attityder var den största anledningen till vilka kostval barnen gjorde i sin 

vardag och då allra främst valet av att äta frukost eller inte. Denna studie tillför en annan 

intressant aspekt då den i sin diskussion menar att det inte heller räcker att tala enbart med 

ungdomarna om frukostens påverkan på hälsan utan att man även måste vända sig till föräldrarna 

för att även förklara för dem hur frukosten kan påverka hälsan. Detta kunde man se då elever 

med föräldrar som regelbundet åt frukost även de åt frukost regelbundet, medan de elever som 

inte hade föräldrar som regelbundet åt frukost valde att stå över frukosten vid fler tillfällen.7 

                                                 

6 Moore, Tapper, Murphy, Lynch, Raisanen, Pimm, Moore 2007 
7 Martens, Assema, Brug, 2005 
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3.2 Kostvanor bland ungdomar 

Livsmedelsverket har senast 2003 utfört en stor undersökning på svenska barns kostvanor. I 

denna stora studie som heter Riksmaten barn8 beskrevs de ungas kostvanor som allt annat än bra. 

Ungdomar äter alldeles för mycket godis, chips, läsk och äter alldeles för lite frukt och grönt. 

Studien utfördes på 4 åringar samt skolelever som gick i andra och femte klass. Denna 

undersökning gjorde man med hjälp av en matdagbok där barnen själva eller med hjälp av 

föräldrarna fick fylla i tidpunkter när de ätit och vad de hade ätit. Det utfördes också en 

enkätundersökning som barnen fick svara på. Med hjälp av de mått som skrivits ned i 

matdagboken användes en mall för att bedöma hur mycket av varje livsmedel barnet ätit. Sedan 

beräknades detta i ett näringsberäkningsprogram. De rapporterade resultaten visar på att främst 

de äldre barnen i genomsnitt endast äter mellan 75-80 % av sitt rekommenderade kaloriintag. De 

här resultaten kan dels tyda på att barn faktiskt få i sig för lite näring men då vi ser få underviktiga 

barn i Sverige så menar de att det snarare tyder på en underrapportering. När det kommer till 

barnens frukostvanor så såg man att frukostätandet minskade i takt med att barnen blev äldre. Av 

de barn som var 4 år så var det 96 % som åt frukost, av barnen som gick i andra klass var det 92 

% som åt frukost och av de barn som gick i femte klass så hade antalet barn som åt frukost 

sjunkit till 89 %.9  I en annan stor svensk studie där de undersökt lite äldre barns kostvanor ser 

man en sänkt frukostfrekvens bland barnen i jämförelse med Riksmaten. Denna studie utfördes 

på 28 högstadieskolor som var fördelade runt om i Sverige. Sammanlagt var det 1760 elever som 

deltog i studien som bestod av en enkät de fick besvara i skolan. I denna undersökning var det 75 

% av respondenterna som uppgav att de äter frukost varje dag under skolveckan. Medan 14 % 

uppgav att de äter frukost två dagar eller färre under skolveckan.10 Detta tillsammans med 

resultatet av undersökningen Riksmaten tyder på att frukostfrekvensen minskar i takt med att 

barn blir äldre.  

Om man istället väljer att studera kostvanor bland barn i ett större europeiskt perspektiv så 

utfördes det en stor undersökning vid namn HELENA-studien i nio europeiska städer.11 

Respondenterna i studien var mellan 12 och 17 år gamla och det var 2672 barn som deltog. I 

denna studie användes en 24-timmars recal vid rapporteringen av vad barnen ätit. En 24-timmar 

recal är en typ av intervju där respondenten berättar vad denne ätit under dagen. Alla de barn 

som vid minst en av gångerna fyllde i att de ätit frukost räknades i studien som barn som äter 

frukost. De hade också valt att undersöka kvalitén på den frukost barnen intagit för att få en 

                                                 

8 Livsmedelsverket 2003 
9 Livsmedelsverket 2003 
10 Nordlund, Jacobsson 1997, s 11-15 
11 Hallström 2011 
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vidare bild av deras frukostvanor. I denna studie var det endast 7 % som helt avstod frukost på 

båda sina 24-timmar recalls. Detta resultat är alltså enbart hälften av det vi såg i den svenska 

studien på högstadieelever. Men vad man däremot såg var att med deras kvalitets index var det 96 

% av respondenterna som intog en frukost som i denna studie klassats som en frukost med låg 

kvalité. De vill dock påpeka att det kvalitetsindex de valt för att bedöma kvalitén på frukosten 

hade sina brister som kan påverka denna siffra och att därför menade de i denna studie att detta 

behöver studeras vidare på.12  

 

3.3 Effekter av skolprestationer efter utebliven frukost 

Studier där de undersökt barn och ungdomars skolprestationer i förhållande till kostvanor finns 

det gott om. När det handlar om frukostvanor och skolprestationer är inte svaret entydigt ja på 

att ett intag av frukost faktiskt förbättrar skolprestationerna hos barn och ungdomar. I två 

undersökningar på ungdomar där de valt att testa den kognitiva förmågan hos barn där vissa åt 

frukost och andra inte gjorde det, fick de lite olika svar. I den första undersökningen som var en 

metastudie innehållandes fem andra studier från olika delar av världen hade man valt att 

undersöka skillnaden mellan undernärda barn och icke undernärda barns påverkan av frukost. I 

de här studierna kunde man inte finna ett samband mellan en ökad kognitiv förmåga och 

frukostvanor. Det de däremot såg var att de barn som i studierna nämnde som undernärda 

faktiskt fick en förbättring av sin kognitiva förmåga efter ett intag av frukost. Att barnen var 

undernärda innebar i studierna att de låg en standardavvikelse ifrån den rekommenderade vikten 

för sin årsgrupp.13 Detta resultat går att jämföra med en annan studie där man undersökt den 

kognitiva förmågan hos barn efter intag av frukost. Till skillnad från föregående studie hade man 

här testat två olika typer av standardiserade frukostar vilket innebär att kvalitén på frukosten i 

denna studie styrs på ett annat sätt. Den första gruppen åt en frukost som bestod av en 

havregrynsgröt med mjölk medan den andra gruppen åt en frukost som bestod av färdiga flingor 

också här med mjölk samt en grupp som inte åt frukost alls. Här kunde de se tydliga skillnader 

mellan de barn som framförallt intagit frukost och de som inte gjort det. Skillnaderna mellan de 

olika typerna av frukostar var däremot inte lika entydig utan det fanns endast en punkt där 

havregrynsfrukosten visade sig vara bättre och det var på korttidsminnet hos flickor.14  

                                                 

12 Ibid. 
13 Pollitt, 1995 s.1136 
14 Mahoney , Taylor, Kanarek, Samuel 2005 s.636-638 
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Skillnader mellan flickor och pojkar i avseendet de som regelbundet äter frukost är i de här två 

tidigare studier helt entydigt. I en studie på nederländska ungdomar kunde man inte se några 

skillnader mellan tjejer och killar.15 Detta stärks av studien på kognitiv förmåga där man heller 

inte kunde se några skillnader.16 

 Väljer man att se på betyg bland barn och ungdomar så finns det flera studier som stärker 

sambandet mellan högre skolprestationer och ett frekvent intag av frukost.  En svensk studie 

utfördes på 3500 15-åringar i Stockholms län. Denna visade ett samband mellan dels dåliga 

matvanor och sämre prestation i skolan och då speciellt när det kommer till elevernas 

frukostvanor och intag av frukt och grönsaker.17 Detta samband stärks också av den tidigare 

nämnda nederländska studien som med 605 deltagande ungdomar även här funnit samband 

mellan betyg och frukostvanor.18 Intressant med den senare studien är att alla som inte besvarat 

den utgivna enkäten med att de äter frukost 5 av 5 skoldagar i veckan räknas som att de står över 

frukost.  

3.4 Teoretiska perspektiv  

För att beskriva människors beteende måste man förstå deras intentioner och vad det är som 

skapar dessa intentioner. Utifrån olika teorier om människors attityder kommer härunder deras 

beteenden att förklaras. I detta avsnitt kommer även en teori kring människans behov och 

prestation att förklaras. 

3.4.1 Attityder 

 En av de aspekter som påverkar människor är deras attityder. Definitionen av en attityd är den 

utvärdering, positiv eller negativ, en individ har på ett objekt. Ett objekt kan vara ett ting, en 

person eller ett beteende.19   Människors attityder är till för att hjälpa denne med att hantera den 

enorma mängd intryck som insamlas under en dag genom att ge kognitiva genvägar, hjälpa till 

med kategorisering och att hantera alla de här intrycken på ett sätt som gör det smidigt för 

människan.20 I modern psykologi pratar man om attityder som tredelade; första delen menar man 

är en kognitiv komponent eller en så kallad tankedel vilket visar sig för individen i form av tankar 

och åsikter när man gör utvärderingen av det aktuella objektet. Den andra delen omfattar en 

emotionell komponent som då fungerar som vår känslodel som då bestämmer vår känsla, positiv 

                                                 

15 Boschloo, Ouwehand, Dekker, Lee, de Groot, Krabbendam, Jolles 2012 s.85 
16 Mahoney et.al 2005 s.639 
17 Livsmedelsverket 2014 
18 Boschloo et.al 2012 s.85 
19 Bunkholdt 1991 s.99 
20 Ibid s.99 
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eller negativ, över ett specifikt objekt. Den sista delen är den så kallade handlingskomponenten 

som ger oss en tendens att bete oss på ett visst sätt i vissa situationer. Detta betyder att individen 

har en tendens att utföra ett beteende om denne har en positiv attityd gentemot detta tillika har 

individen en tendens att inte utföra ett beteende om denne har en negativ attityd gentemot 

detta.21 Men det är inte alltid en attityd leder till ett beteenden, det finns andra aspekter som är 

delaktiga i att påverka människans slutgiltiga beteende vilket i nästa avsnitt kommer att förklaras. 

3.4.2 Theory of planned behavior 

För att på ett djupare plan förklara människors beteende används Theory of planned behavior (Tpb)22. 

Denna teori är välanvänd inom den vetenskapliga forskningen på människors attityder och 

beteenden. Teorin är framtagen av psykologiprofessorn Icek Ajzen som en påbyggnad på The 

Theory of Reasoned Action som han och en psykolog vid namn Martin Fishbein utvecklat.23 

Problemet med denna teori var att den menade att individen var tvungen att dels vara en 

rationellt tänkande människa men också att individen alltid har fullständig kontroll över sina 

handlingar. Att individen skulle ha fullständig kontroll över sitt beteende ansåg Ajzen som 

problematiskt. Anledningen till detta var att han inte tyckte man kunde förklara anledningen till 

individens beteende och valde då att utveckla teorin för att göra detta möjligt, slutresultatet av 

detta blev Tpb.24 

Tpb ska genom flertalet aspekter förklara vad det är som gör att människan har ett visst 

beteende i givna situationer. Den förklarar också varför det inte enbart är våra attityder som styr 

ett beteende utan att andra aspekter också spelar roll för människans slutgiltiga handling. Tpb 

Beskriver detta utifrån tre stora block. Det första blocket behandlar människors attityder till ett 

beteende. Detta block beskriver det värde positivt eller negativt som individen själv sätter på ett 

specifikt beteende. Detta är alltså individens egna attityder och hur individen själv ser på vissa 

beteendets positiva eller negativa verkan. I denna undersökning relaterar detta block till elevernas 

egna attityder kring frukosten som måltid. Vidare så är det inte enbart individens egna attityder 

som styr beteendet menar Tpb utan det finns även en social aspekt som kan påverka en individs 

slutgiltiga beteende. Den sociala aspekten behandlar alla de normer som individen genom socialt 

tryck väljer att leva efter. De här normativa föreställningarna ligger till grund för vad individen 

anser som ett korrekt beteende i olika situationer. Vissa av dessa beteenden kan vara så självklara 

för individen då de anses som väldigt positiva. Problem uppstår när dessa normer skiljer sig 

                                                 

21 Ibid.  s.99-100 
22 Benämns härmed som Tpb då en vedertagen svensk översättning ej finns 
23 Ajzen, Fishbein 1975 
24 Ajzen 1991 
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mellan olika sociala grupper och kan då krocka med individens egna attityder. I dessa fall är det 

den av dessa två som väger tyngst för individen som avgör vilket det slutgiltiga beteendet 

individen väljer.25 Detta kan vara en av de anledningar som förklarar varför attityderna till ett 

beteende kan vara positivt men att den ändå uteblir. Men det är inte enbart individens attityder 

och sociala normer som förklarar människors beteende utan även den upplevda kontrollen 

individen har till beteendet. Den sista aspekten tillika den aspekt som skiljer sig från Theory of 

reasoned action förklarar den av individen upplevda kontrollen som denne har över intentionen 

till beteendet. Denna kontroll styrs av individens resurser och möjlighet att utföra det specifika 

beteendet, som i sin tur styrs av individens tidigare upplevelser av beteendet eller olika typer av 

förutsedda hinder individen finner till det slutgiltiga beteendet. Detta innebär att desto större 

kontroll individen uppfattar sig ha över det specifika beteendet ju större chans är det att individen 

utför detta.26 Alla dessa faktorer är sedan delaktiga i att styra en individs intentioner. Dessa 

intentioner är sedermera det som avgör vilket det slutgiltiga beteendet blir.27 

3.4.3 Maslows behovstrappa 

För att förklara hur frukostvanor och självupplevda skolprestationer eventuellt kan påverka 

varandra kommer det teoretiska perspektivet Maslows behovstrappa att användas. Maslow 

behovstrappa består av flera olika behov som en individ behöver överkomma för att kunna 

prestera optimalt i sitt liv. Dessa behov är uppdelade i olika trappsteg. Det är främst det första 

trappsteget som kommer användas i denna studie och detta trappsteg är de fysiologiska behov 

som individen måste uppnå för att kunna gå vidare till nästa steg i trappan. Det första steget 

innefattar behov som hunger, törst, luft och sömn. Endast när man uppnått dessa kan man alltså 

gå vidare till nästa steg i trappan. Steget efter beskriver kallas för trygghet och innebär att 

människan ska känna sig säker och trygg för att kunna gå vidare till nästa steg. I det tredje steget 

har man gemenskap som huvudrubrik. Med gemenskap menas mänskliga relationer så som 

vänskap och kärlek. Det fjärde steget är självkänsla där makt och uppskattning är väsentliga för 

att individen ska kunna ta sig vidare i trappan. Det femte och sista steget är självförverkligande 

vilket beskriver människan som någon som kan bli vad den helst vill.28 Det första steget 

behandlar de mest grundläggande fysiologiska aspekterna som behöver uppnås för att människan 

ska fungera. I denna studie är det den fysiologiska aspekten hunger som specifikt kommer läggas 

fokus på och då i form av att frukosten påverkar den fysiologiska aspekten så pass mycket att det 

                                                 

25 Ibid 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Maslow 1943 
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påverkar elevens självupplevda prestation i skolan. I analysen kommer detta kunna användas som 

förklaring till att eleverna uppvisa vissa resultat när frukost har uteblivit. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka högstadieelevers attityder till frukost som måltid och 

hur dessa attityder relaterar till elevernas frukostvanor. Studien ämnar även att undersöka om 

man kan finna samband emellan elevernas frukostvanor och de självupplevda skolprestationerna 

som de rapporterar. Följande forskningsfrågor kommer att besvaras: 

 

1. Hur ser elevernas attityder till frukost ut? 
2. Hur ser elevers frukostvanor ut? 
3. Hur ser elevernas självupplevda skolprestationer ut? 
4. Finns det några samband mellan elevers attityder till frukost och deras frukostvanor? 
5. Finns det några samband mellan elevers självupplevda skolprestation och deras 

frukostvanor? 
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer olika delar som berör denna studies metod att hanteras. Den metod som 

valts för denna studie är en form av kvantitativ undersökning där en respondentundersökning har 

tillämpats, vilket innebär i detta fall att en enkät delats ut till ett specifikt urval individer där det är 

dessa individers åsikter vi i studien är ute efter.29 Valet av metod till denna studie gjordes utifrån 

målet att få in en större mängd data då datan på detta sätt har möjlighet att spegla en större 

population.  

5.1 Metod för datainsamling 

I denna studie ska som sagt en kvantitativ undersökning i form av en respondentundersökning 

utföras vilket innebär att man i detta fall lämna ut enkäter till respondenterna. Enkäternas frågor 

svarade respondenterna på helt utan någon interaktion med forskaren under skrivtiden för att 

forskaren inte på något sätt skall påverka respondentens svar.30 Anledningen till att enkät valdes 

som datainsamlingsmetod var för att samla in ett så stort material som möjligt under den tidsram 

som satts för studien.31 

Enkäten delades ut i början av en lektion till eleverna för att det inte skulle finnas ett 

stressmoment i form av rast som hägrar efter att de är klara. Innan enkäten delades ut skedde en 

genomgång där studiens syfte samt respondenternas rättigheter så som anonymitet och frivillighet 

att göra enkäten gicks igenom. Enkäten bestod till största del av slutna frågor för att få fram 

exakta svar och förhindra att svaren blir feltolkade vid analys av enkäten, vilket underlättar att få 

korrekta svar till studiens syfte och frågeställningar.32  

Enkäten är uppdelad i tre teman för att kunna besvara denna uppsats frågeställningar. Under 

det första temat fick respondenterna besvara frågor om sina frukostvanor. Tema två gick in på 

vilka attityder respondenten har till frukosten som måltid. Under det sista temat fick 

respondenten besvara frågor om sin självupplevda skolprestation. Detta besvarades dels i frågor 

om hur respondenten uppfattar sin egen skolprestation men också i det betyg som eleven själv 

rapporterar.  

                                                 

29 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012 s.228 
30 Ibid s.228 
31 Eliasson 2010 s.29 
32 Ibid s.37 
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5.2 Urval 

Respondenterna i studien består av 60 elever som går i nionde klass. Urvalet valdes utifrån att de 

går sista året i grundskolan och är då de som på bästa sätt kan representera de kunskaper som de 

tillskansat sig under grundskoletiden. Respondenterna är utvalda ifrån två skolor, en av skolorna 

har upptagningsområde i de lite mer centrala delarna av en stor stad medan den andra skolans 

upptagningsområde innefattar utkanten av samma stora stad samt en del av landsbygden utanför 

staden. De här två skolorna valdes utifrån de goda kontakter forskaren har med de aktuella 

skolorna vilket gör detta till ett bekvämlighetsurval.33 Med hjälp av dessa kontakter har eleverna 

kunnat informeras innan tillfället för att kunna avgöra om de vill delta i studie. Av de 60 elever 

som urvalet bestod av var det 56 elever som valde att svara på enkäten vilket gav ett bortfall på 

sex elever. Av de som besvarat enkäten så var 26 eller 46,4 % av dessa var kvinnor och 30 eller 

53,6 % var män.  

5.3 Databearbetning och analysmetod 

Data matades in i ett exeldokument i vilket svaren på frågorna kodades om till siffror för att få en 

bättre översikt och göra det möjligt att analysera resultaten. Detta exeldokument öppnades sedan 

i statistikprogrammet SPSS. I detta program gjordes sedan de statistiska beräkningarna. 

Programmet gör den insamlade datan lättare att hantera och ger möjlighet att jämföra olika frågor 

mellan varandra för att på ett enklare sätt finna samband mellan de olika svar respondenterna 

lämnat på frågorna.  

De första tre frågeställningarna besvarades med hjälp av beskrivande data på de svar enkäterna 

gett. För att sedan besvara frågorna om sambanden mellan elevernas attityd till frukost och deras 

frukostvanor samt sambandet mellan frukostvanor och självrapporterade skolprestationer 

utfördes det korrelationsanalyser genom att beräkna Spearmans korrelationskoefficient för ett 

antal variabler. Med hjälp av korrelationsanalysen kunde eventuella samband mellan några utvalda 

variabler från enkäten som grundar på frågeställningen rörande elevernas attityder till frukost som 

måltid i förhållande till deras faktiska frukostvanor samt frukostvanor och självrapporterade betyg 

att undersökas. Eftersom skalorna på de olika variabler som används i denna korrelationsanalys är 

numerära och på ordinalnivå så användes Spearmans rangkorrelation och inte Pearsons 

produktmomentkorrelation. Spearmans korrelationskoefficient är också mindre känslig mot 

enskilda individers extremvärden vilket leder till att vi mer kan lita på resultatet från denna 

                                                 

33 Esaiasson et.al. 2012 s.188 
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gentemot Pearson.34 Signifikansnivån i denna uppsats sattes vid 0,05 vilket visar att sambandet 

med mindre än 5 % sannolikhet beror på slumpen. För att besvara frågan om sambandet mellan 

elevers attityder och frukostvanor skapades också en aggregerad skala där alla påståenden rörande 

elevens attityd till frukost som måltid slagits ihop och skapat ett för individen specifikt 

medelvärde. Den aggregerande skalan sträcker sig mellan 1 till 5 där 1 på skalan är en mycket 

negativ attityd och 5 en väldigt positiv attityd till frukost. Innan denna skala användes utfördes 

det även en kontroll av dess reabilitet. Reabilitet innebär att om frågan ställdes en andra gång 

skulle svaret fortfarande vara detsamma.35 Med hjälp av måttet Cronbach alfa säkerställdes 

skalans reabilitet och interna konsistens. Med den interna konsistensen menas om de olika 

variablerna i en skala mäter samma sak. Cronbach alfas värde bör ligga på 0,6-0,7 eller högre för 

att anses som acceptabel.36 Skalan i denna studie uppmättes till Cronbach alfa 0,88 vilket är bra då 

det överstiger 0,7. I denna skala är följande sex påståenden med: frukost är- viktigt, äckligt 

(omvänd), gott, en bra start på dagen, uppiggande, mår illa (omvänd). 

Resultatet kommer även att analyseras med hjälp av det vetenskapliga teori Theory of planned 

behavior och Maslows behovstrappa som togs upp tidigare i litteraturöversikten. 

5.4 Etiska aspekter 

Det finns i denna studie vissa etiska aspekter som beaktades innan och under datainsamlingen. 

Den första behandlar den första kontakten med de valda respondenterna. De tilltänkta 

respondenterna till studien delgavs information om studiens överhängande syfte. De delgavs även 

information om att studien är frivillig och att de när som helst kan välja att hoppa av studien. 

Efter att de hade blivit delgivna detta fick de i lugn och ro chansen att läsa igenom enkäten för att 

avgöra om de ville delta eller inte. Medverkan var alltså helt frivillig och inga följdfrågor ställdes 

om den uttänkta respondenten valde att avstå från att delta i studien, detta för att respondenten 

inte skulle känna tvång till att delta i studien.37 Att detta tillämpas innebär också att två av de krav 

som ska efterföljas för etisk forskning efterföljs. Namnet på dessa är informationskravet och 

samtyckekravet.38 En annan aspekt som är etisk viktig i denna studie är behandlingen av de 

svarsdata som framställs av enkäterna. Hela studien skedde anonymt vilket innebär att ingen 

person kommer kunna kopplas till ett specifikt svar. Vilka skolor jag valt att vända mig till 

kommer heller inte publiceras allt för att de data som samlas in inte ska kunna kopplas till någon 

                                                 

34 Borg, Westerlund 2007 s.154 
35 Esaiasson et.al. 2012 s.63 
36 Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998, s. 118 
37 Vetenskapsrådet 2002 s.7 
38 Ibid. s.6 
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enskild individ. Den insamlade datan kommer heller inte att delges till någon yttre oberoende part 

utan kommer endast finnas tillgänglig för att användas till denna studie.39 De sista två krav som 

uppföljts genom de åtgärder som beskrivits här ovan är konfidentialitetskravet som innebär att 

uppgifterna respondenterna lämnar inte går att leda till specifika individer och nyttjandekravet 

som innebär att studiens data endast kommer att användas till det eleverna delgivna syftet och 

inte i något annat syfte.40 Detta leder i sin tur att denna studie tillgodoser samtliga 

rekommenderade krav för en etisk genomförd forskning. 

5.5 Metodreflektion 

Enkäten lämnades ut personligen av forskaren vilket ger en mer personlig kontakt mellan 

forskaren och respondenten, detta brukar ofta ge en större svarsfrekvens. Det gav också 

möjligheten att ha en genomgång av enkäten för att göra respondenterna införstådda i vad 

studien ämnar undersöka och minska eventuella missförstånd som kan uppstå.41 Stor vikt har i 

denna studie lagts på att ha en så pass hög validitet som möjligt på den enkät som delats ut. För 

att öka validiteten så var det viktigt att den genomgång som utfördes innan enkäten var noggrant 

genomförd. Validitet innebär att man faktiskt mäter det man planerat att mäta med sin 

undersökning.42 På frågorna där respondenten självrapporterat sitt senaste betyg i ämnena 

matematik, engelska och svenska kan validiteten brista då dessa resultat inte kommer att 

säkerställas med de faktiska betyg som respondenten fått, vilket innebär att detta eventuellt inte 

stämmer med respondentens faktiska betyg. Det finns dock en metastudie där de utvärderat 

självrapporterat betyg där de menar att det går att använda men att det i vissa fall kan vara 

osäkert. Studien menar att de med högt betyg ofta rapporterar in ett betyg som stämmer medan 

de med lägre betyg i större utsträckning rapporterar ett felaktigt betyg.43 Detta kommer vara 

viktigt att ta hänsyn till vid analysen av resultatet. 

                                                 

39 Vetenskapsrådet 2002 s.12 
40 Ibid. s.6 
41 Eliasson 2010 s.29 
42 Esaiasson et.al. 2012 s.57 
43 Nathan R. Kuncel, Marcus Credé, and Lisa L. Thomas 2005 s.73 
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av insamlad data från enkätundersökningen att rapporteras. 

Resultatet kommer att delas upp i fem underrubriker där alla de frågeställningar som ställts inför 

datainsamlingen kommer att besvaras med hjälp av de svar som eleverna lämnat i enkäterna. I de 

frågor som besvarats med beskrivande statistik och med hjälp av korstabeller har vissa 

svarsalternativ slagits ihop för att förenkla analysen av resultatet.  

6.1 Vilka attityder har eleverna till frukost? 

Attityderna till frukosten som måltid kartlades genom olika påståenden där eleverna fick besvara 

om de höll med om påståendet eller om de inte höll med om påståendet eller om de tyckte att de 

varken stämde eller inte. De mest intressanta påståendena kommer nu redovisas tillsammans med 

den aggregerade attitydskala av de påstående som är kopplade till elevernas attityder till frukosten 

som måltid som beskrevs i metoddelen på denna uppsats. 

 

 

Figur 1 - Visar resultatet från enkäten på påståendet frukost är viktigt 

 

Resultatet av påståendet som vi kan se här ovanför i figur 1 visar att 94,4 % av eleverna håller 

med om att frukost är viktigt, detta är både elever som delvis och helt håller med om detta 

påstående. Detta betyder också att 5,6 % av eleverna inta alls eller inte riktigt håller med om att 

frukost skulle vara viktigt. 
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Nu följer resultatet av de två påståenden som relaterar till elevernas attityd i form av hur 

frukosten upplevs när man äter den. Första av dessa påstående lyder frukost är äckligt. 

 

 

Figur 2 – Visar resultatet från enkäten på påståendet frukost är äckligt 

 

Resultaten av påståendet Frukost är äckligt presenteras i figur 2 i sin helhet. Resultatet visar att 

74,1 % av eleverna besvarar detta påstående med att de inte alls eller inte riktigt håller med om att 

frukost är äckligt. 16,6 % besvarade istället att de helt eller delvis håller med om att frukost är 

äckligt. 

 

 

 

Figur 3 - Visar resultatet från enkäten på påståendet frukost är gott 
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Eleverna fick även besvara ett påstående som löd Frukost är gott. Resultatet av detta påstående 

redovisas här i figur 3. På detta påstående så var det 66,7 % av eleverna som svarade att de helt 

eller delvis håller med om detta. 18,5 % av eleverna svarade att de inte alls eller inte riktigt höll 

med om påståendet medan 14,8 % varken håller med eller inte håller med om detta. 

6.2 Hur ser elevernas frukostvanor ut? 

I en av de första frågorna i enkäten fick respondenten svara på om denna vanligtvis äter frukost 

innan skolan, denna fråga kunde endast besvaras med svarsalternativen ja eller nej för att få en 

tydlig skillnad på de som regelbundet äter frukost och de som är medvetna om att de inte gör 

detta. 

 

 

Figur 4 – Visar resultatet från enkäten på frågan äter du vanligen frukost innan skolan 

 

I figur 4 här ovan redovisas det resultat som insamlats i enkäterna på frågan om eleverna 

vanligtvis äter frukost innan skolan. På denna fråga så var det 83,3 % som besvarade att de 

vanligtvis äter frukost innan skolan. 16,7 % av de tillfrågade besvarade denna fråga med att de 

vanligtvis inte äter frukost innan skolan. 

Respondenterna fick även svara hur väl vissa påståenden som relaterar till deras frukostvanor 

stämmer på dem själva. För att förenkla detta resultat så har svaren håller helt med och håller 

med till viss del slagits ihop. Alternativen håller inte alls med och håller inte riktigt med har även 

de slagits ihop. 
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Tabell 1 - Resultatet av påståenden relaterade till frukostvanor, kategorierna Håller helt med och håller med till viss del har slahits ihop 
och även håller inte alls med samt håller inte riktigt med har slagits ihop 

Påstående: Håller inte med Varken eller Håller med 

Inte hungrig på morgonen 50 % 24 % 26 % 

För trött för att äta frukost 68,5 % 18,5 % 13 % 

Hinner sällan äta frukost 75,9 % 5,6 % 18,5 % 

 

De påståenden som relaterar till respondenternas frukostvanor redovisas här i tabell 1. 50 % 

av respondenternas höll inte med om att de känner sig hungriga på morgonen medan 26 % höll 

med om detta påstående och 24 % kunde varken hålla med eller inte hålla med om detta 

påstående. På påståendet hinner sällan äta frukost var det 75,9 % av respondenterna som inte höll 

med om detta medan 18,5 % höll med om detta påstående. 

6.3 Finns det samband mellan elevernas attityder till frukost och deras frukostvanor? 

För att kunna redovisa detta resultat på ett bra sätt kommer korrelationsanalyser användas. Den 

aggregerade skala på elevers attityder som finns beskriven i metoddelen kommer att korreleras 

mot de påståenden som relaterar till elevernas frukostvanor. Exempel på ett av dessa påståenden 

är, jag är inte hungrig på morgonen. I den aggregerade skalan innebär ett lågt värde att eleven har en 

negativ attityd till frukost medan ett högt värde innebär en positiv attityd till frukost.  

 

Tabell 2 - Korrellationstabell mellan den aggregerade skalan över attityder till frukost och de påståenden som relaterar till elevernas 
frukostvanor 

Påstående: Hinner sällan äta frukost Inte hungrig på morgonen För trött för att äta frukost 

Aggregerad skala 

över attityder 

rs = -0,411** rs = -0, 664** rs = -0, 535** 

** = p<0,01 

 

Tabell två redovisar resultaten av korrelationsanalyserna. Resultatet visar att det finns 

signifikanta relationer mellan den aggregerade attitydskalan och alla de påståenden som relaterar 

till elevernas frukostvanor. Detta innebär att det finns intressanta samband mellan elevernas 

attityder och deras frukostvanor. För att förklara ett exempel så kan man på påståenden hinner 

sällan äta frukost se att det visas en korrelationskoefficient på Rs = -0,411 gentemot den 

aggregerade skalan på attityder, vilket innebär att ju mer negativa attityd en elev har till frukost 

desto mer troligt är det att denne också uppger att den sällan hinner äta frukost.  
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Även den fråga som ställdes angående om de vanligtvis äter frukost kommer här ställas mot 

den aggregerade skalan, med hjälp av den aggregerande skalans medelvärde på de två olika 

typerna av svar kan vi se om det finns någon skillnad mellan de som åt frukost och de som inte 

gjorde det. 

 

Tabell 3 - Tabell över vilket medelvärde på den aggregerade attitydskalan som de två olika svaren på frågan äter du vanligen frukost 

Äter du vanligen frukost? Aggregerad skala över attityder  

(Medelvärde) 

Ja 4,38 

Nej 3,26 

 

I tabell 3 går det se att det finns en skillnad i medelvärde på den aggregerade attitydskalan då 

det gäller de elever som svarat ja och de som svarat nej på frågan angående om de vanligen äter 

frukost. De som svarat nej har ett medelvärde på 3,26 medan de som svarat ja istället har ett 

medelvärde på 4,38. Detta innebär att de elever som svarat nej rapporterar en mer negativ attityd 

gentemot frukost i jämförelse med de elever som svarat ja på denna fråga. Detta innebär återigen 

att attityder till frukost som måltid har ett samband med frukostvanor. 

6.4 Hur såg elevernas självupplevda skolprestation ut? 

Elevernas självupplevda skolpresentationer besvarades med frågor där de själva fick uppskatta sin 

prestation i skolan men även genom betyg som de själva fick rapportera. Första delen av 

resultatet på denna fråga kommer hantera de svar som relaterar till deras egen upplevda 

prestation och arbetsinsats i skolan, sedan kommer andra delen att behandla elevernas 

självrapporterade betyg.  

På frågan Är du nöjd över din prestation i skolan? så har alternativen mycket nöjd och nöjd slagits 

ihop till nöjd. Alternativen missnöjd och lite missnöjd har också slagits ihop och presenteras som 

missnöjd. 
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Figur 5- Visar svaren på frågan Är du nöjd över din prestation i skolan? 

Elevernas svar på hur de själva anser att de presterar i skolan visar som vi kan se i figur 5 att 

70,4 % av eleverna är nöjda över sin prestation i skolan. Figur 5 visar även att 18,5 % av eleverna 

varken är nöjda eller missnöjda samt att 11,1 % är missnöjda över hur de presterar i skolan. 

Över 70 % svarade alltså att de var nöjda med sin skolprestation och med endast 11,1 % 

missnöjda så tittar vi vidare på nästa fråga som var: Gör du ditt bästa i skolan? På denna fråga har 

alternativen alltid och oftast slagits ihop.  

 

 

Figur 6- Visar svaren på frågan Gör du ditt bästa i skolan? 

 

Som vi ser i figur 6 så har 92,6 % besvarat att de alltid eller oftast gör sitt bästa i skolan. Det 

var 5,6 % som besvarade ibland och endast 1,9 % svarade att de sällan gör sitt bästa. Även 
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svarsalternativet aldrig fanns med men på denna fråga svarade ingen att de aldrig gör sitt bästa i 

skolan.  

Andra frågor som besvarades som relaterar till skolprestation var Känner du dig ofta så pass trött 

att det påverkar hur det går för dig i skolan? och Känner du dig ofta så hungrig innan lunch att det påverkar 

hur det går för dig i skolan?   

 

 

Figur 7 – Visar svaren på frågan Känner du dig ofta så pass trött att det påverkar hur det går för dig i skolan? 

 

På frågan om eleverna ofta känner sig så trötta att det påverkar deras prestation i skolan så var 

det 48,1 % som svarade att de aldrig eller sällan känner detta medan 38,9 % ibland känner att 

trötthet påverkar skolprestationen. De resterande 13 % av eleverna svarade att det ofta eller till 

och med alltid känner sig så pass trötta att det påverkar deras skolarbete.  
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Figur 8 – Visar svaren på frågan Känner du dig ofta så hungrig innan lunch att det påverkar hur det går för dig i skolan? 

 

På frågan om hunger påverkar deras skolprestation så har också här 48,1 % av eleverna 

besvarat denna fråga med att de aldrig eller sällan känner detta. 18,5 % svarade att de alltid eller 

oftast känner sig hungriga vilket är en större andel än den andel av eleverna som kände att 

trötthet påverkar deras skolprestation vilket redovisas i figur 8.  

6.5 Finns det samband mellan elevernas frukostvanor och deras självupplevda 

skolprestation? 

Tabell 4 visar den fördelning mellan betygen i matematik som eleverna svarat de har fördelat på 

om de svarat nej eller ja på frågan om de vanligen äter frukost innan skolan. Den stora skillnaden 

mellan dessa två grupper är under betyget F där 2,2 % av de som svarat ja rapporterar ett F i 

betyg medan av de som svarar nej var det 11,1 % som rapporterade ett F i betyg. De övriga 

självrapporterade betygen engelska och svenska urskiljer sig inte utan uppvisar ungefär samma 

resultat som matematik gör. 

 

Tabell 4 - Procentfördelning på de olika betygen på de som svarat ja och nej på frågan om de äter frukost innan skolan 

 Betyg i matematik:   

Äter du vanligen 

frukost innan skolan? 

F E-C B-A 

Ja (n=45) 2,2 % 57,5 % 40,3 % 

Nej (n=9) 11,1 % 55,5 % 33,4 % 

 

48,1%

33,4%

18,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Aldrig eller sällan Ibland Ofta eller alltid

Känner du dig ofta så hungrig innan lunch att det 
påverkar hur det går för dig i skolan?. 



28 
 

Återigen genomfördes Spearmans korrelationsanalyser. Denna gång mellan måtten på elevernas 

frukostvanor och måtten på deras självupplevda skolprestation. I de flesta fall fanns inga 

statistiskt signifikanta relationer mellan elevernas frukostvanor och den självupplevda 

skolprestationen. På de frågor som ställdes så var det endast mellan frågan hinner sällan äta frukost 

och känner du dig ofta så trött på morgonen att det påverkar din skolprestation som vi kunde finna ett 

signifikant samband. Resultatet av korrelationsanalysen mellan dessa visade ett värde på rs = -

0,510 vilket innebär att de som svarat att de håller med om att de sällan hinner äta frukost har en 

ökad sannolikhet att de även känner sig så pass trötta på morgonen att det kan påverkar deras 

skolprestation. 
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7. Analys och diskussion  

Resultaten ska under denna rubrik analyseras och diskuteras utifrån den tidigare forskning som 

gjort på området och med hjälp av de två teoretiska perspektiven Theory of planned behaivor och 

Maslows behovstrappa som beskrevs tidigare i litteraturöversikten. 

7.1 Attityder, frukostvanor och dess samband 

Elevernas attityder till frukost i denna studie visade sig vara generellt ganska positiva.  På 

påståendet frukost är viktigt så visade resultatet att det var 94,4 % av eleverna som delvis eller 

helt höll med om detta påstående. När vi tittade på de två påståendena frukost är gott och frukost är 

äckligt visade eleverna en något mer negativ attityd gentemot frukosten. Här var det 74,1 % som 

inte höll med om att frukost är äcklig respektive 67,7 % som höll med om att frukost är gott. Att 

de flesta ändå har en positiv attityd till frukost kunde vi även se i en tidigare studie där de 

undersökte attityder till frukost, vilket stärker det resultat vi fått i denna undersökning.44 

I denna studie var det alltså 83,3% av eleverna som svarat ja på frågan på om de vanligen åt 

frukost innan skolan vilket betyder att 16,7 % svarade nej. Detta resultat är jämförbart med den 

tidigare studie som gjort på högstadieelever där 14 % av dessa elever svarade att de åt frukost 

mindre än två gånger i veckan.45. Resultatet är även i linje med undersökningen Riksmaten barn 

där som beskrevs i litteraturöversikten fanns en tydlig linje mellan ökad ålder och en lägre 

frukostfrekvens.46. På de påståenden som relaterar till frukost så var det påståendet hinner sällan 

äta frukost som var det som absolut flest inte höll med om, även påståendet för trött för att äta 

frukost var något flera inte höll med om. Detta visar på goda frukostvanor bland flera av eleverna. 

Det vi dock kunde se var att 26 % besvarade påståendet inte hungrig på morgonen med att de höll 

med. I en vidare analys med hjälp av en korstabell så undersökte vi detta och tabellen här nedan. 

 

 

 

 

 

                                                 

44 Moore, et.al. 2007 
45 Nordlund et.al 1997, s 11-15 
46 Livsmedelsverket 2003 
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Tabell 5- Korstabell som visar vad de olika svarsgrupperna svarat på påståendet inte hungrig på morgonen. 

 Äter vanligen frukost: 

Inte hungrig på morgonen Ja Nej 

Håller inte alls med 40,0 % 11,1 % 

Håller inte riktigt med 15,6 % 11,1 % 

Varken eller 26,7 % 11,1 % 

Håller delvis med 13,3 % 33,3 % 

Håller helt med 4,4 % 33,3 % 

Totalsumma 100,0% 100,0% 
 

Tabell 5 visar att 66,6 % av de elever som inte äter frukost delvis eller helt håller med om 

påståendet att de inte är hungriga på morgonen. Det är även tydligt att de som äter frukost i 

större utsträckning inte håller med om att de känner sig hungriga på morgonen. Detta ger en 

extra aspekt gentemot de övriga studierna på ämnet där dessa typer av påståenden inte ingått.  

Resultaten på frågan om attityder har ett samband med elevernas frukostvanor visade på 

signifikanta samband mellan den aggregerade skalan över elevernas attityder till frukostvanor och 

de påstående som rör frukostvanor. De elever som har en mer negativ attityd till frukost visar 

även sämre frukostvanor. Detta resultat stämmer med de tidigare studier som gjorts.47 Intressant 

är även att man i en undersökning menade att de med negativ attityd till frukost även har sämre 

matval vilket kan tyda på att vissa elever i denna undersökning som svarat ja på frågan att de äter 

frukost trots detta kanske inte tillskansat sig en tillräckligt bra frukost. Resultaten kan förklaras av 

teorier som menar att attityder styr beteenden och då eventuellt främst känslodelen som menade 

att mer positiva attityder i form av känslor leder till att man lättare utför ett beteende.48 Flera av 

de påstående som besvarades i enkäten behandlar elevernas känslor till frukost så som frukost är 

gott och frukost är äckligt som togs upp i resultatdelen. Detta kan då förklara anledningen till att 

vissa attityder väger tyngre och då slutligen styr elevernas beteende trots att de flesta av eleverna 

besvarat påståendet frukost är viktigt med att de håller med.  

Modellen Tpb menar att specifika attityder inte alltid leder till ett beteende utan att det finns 

andra faktorer som spelar in.49 Resultatet i studien visade som tidigare nämnt att 94,4 % såg 

frukost som viktigt trots detta så var det inte alla som åt frukost vilket kan förklaras med denna 

modell. Upplevd kontroll över beteendet innefattar den medvetenhet individen har kring ett 

beteende vilket har förhandletts av tidigare erfarenheter eller vad individen tror att beteendet 

kommer leda till. I detta fall  den mer negativa attitydspåståendet frukost är äcklig vara så pass stark 

                                                 

47 Moore et.al. 2007 
48 Bunkholdt 1991 s.99 
49 Ajzen 1991 
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att trots att eleven tycker frukost är viktigt ändå välja stå över frukosten då individen anser att 

detta väger tyngre än attityden till att frukosten skulle vara viktig. Kanske det här krävs verktyg 

för eleven för att hitta alternativ till det man upplevt som äckligt i frukosten. Attityden till att 

frukost skulle äckligt kanske eventuellt skulle kunna förändras om eleven hade fått se vilka olika 

typer av frukostar man faktiskt kan göra. Eventuellt är det så att frukosten hemma är något som 

man inte tycker om och har då utvecklat denna attityd som i sin tur leder till beteendet att man 

väljer att stå över frukost. Här skulle ett ämne som hemkunskap och idrott och hälsa kunna vidga 

elevens syn på vad frukost kan vara för att sedan ta med detta hem och skapa en förändring i sitt 

beteende. Detta istället för att forsätta mata eleverna med information om hur viktig frukost är då 

de redan är väl medvetna om detta. 

7.2 Skolprestationer och dess samband med frukostvanor 

En stor andel, 70,4 %, av eleverna var alltså nöjd med sin prestation i skolan och 92,6 % av 

eleverna ansåg att de alltid eller oftast gör sitt bästa i skolan. På frågor som istället relaterar till hur 

de anser att trötthet och hunger påverkar deras skolprestationer är eleverna något mer tvetydiga i 

sina svar. 38,9 % tycker att de ibland känner sig så pass trötta att det påverkar skolarbetet. När 

det istället gäller hungers påverkan på skolarbetet så är det 18,5 % som uppgav att så var fallet. 

Detta resultat i förhållande till elevernas frukostvanor kan ge oss anledning att återkoppla till 

Maslows behovstrappa.50 Något som vi i denna undersökning sedan kunde se var att det fanns ett 

signifikant samband mellan de två påståendena hinner sällan äta frukost och känner du dig ofta så trött 

på morgonen att det påverkar din skolprestation. Just detta resultat kan vi sedan eventuellt förklara med 

hjälp av Maslows behovstrappa som menar att de grundläggande fysiologiska aspekterna måste 

vara uppfyllda för att en människa ska kunna fungera på ett fullgott sätt.51 Eventuellt så kan det 

vara så att de som menar att de sällan hinner äta frukost får problem att kliva över detta trappsteg 

vilket leder till att de känner sig trötta vilket sedan påverkar hur de presterar i skolan. Detta 

behöver undersökas närmare då vi inte vet vilket förhållande detta kan ha till elevens sovvanor 

vilket hade behövt göras för att veta om även det har ett samband med dessa två påståenden. 

När det kom till elevernas betyg så kunde vi inte i denna undersökning se några stora 

skillnader mellan de som åt frukost och de som inte åt frukost som man hade gjort tidigare i både 

en svensk studie och i en holländsk studie.52,53 I den svenska studien hade de till skillnad från 

denna undersökning tittats på vad de faktiskt åt vilket inte undersöktes här, vilket kan förklara att 

                                                 

50 Maslow 1945 
51 Ibid. 
52 Livsmedelsverket 2014 
53 Boschloo et.al. 2012 s.85 
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vi inte såg någon stor skillnad mellan de två grupperna. En annan aspekt som kan förklara att vi 

inte kunde se något samband kan vara att de självrapporterade betygen inte stämmer överens 

med de faktiska betygen. I tidigare nämnda metastudie kunde de se att de med lägre betyg oftare 

lämnar felaktigt betyg när de får självrapporterad sitt betyg.54 Detta skulle möjligtvis betyda att 

detta skett i denna studie och tillika leda till bristen på funnet samband mellan betyg och 

frukostvanor i denna studie. 

                                                 

54 Nathan R. et.al 2005 s.73 
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8. Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka ungdomar i grundskolans attityder till frukost, frukostvanor och 

skolprestationer och om det gick att finna några samband mellan dessa. I studien kunde vi finna 

samband mellan elevernas attityder till frukost och deras faktiska frukostvanor vilket tyder på att 

det finns en vinst i att jobba med att höja elevernas attityd mot frukost som måltid för att 

förbättra elevernas frukostvanor. Att inte vara hungrig på morgonen och att inta ha tid på 

morgonen var två påståenden som flera elever höll med om och kan därför vara extra viktiga för 

vuxna i elevens närhet att finna vägar för att lösa. Sambandet som tidigare studier funnit mellan 

lägre skolprestationer och sämre frukostvanor kunde vi inte riktigt finna i denna studie. 

Anledningen till detta kan vara dels att betyget varit självrapporterat och då inte blivit korrekt 

eller så kan anledningen vara att vi i denna studie endast valt tre ämnen och då inte fått elevernas 

samtliga betyg. För framtida forskning så bör man se över kvalitén på elevernas frukost och hur 

detta kan denna påverkar skolprestationerna. Man kan även titta på hur man på ett bra sätt skulle 

kunna hjälpa eleverna att få bättre frukostvanor. Ett exempel på detta skulle kunna vara frukost i 

skolan som då möjligtvis skulle kunna hjälpa de elever som upplever att de inte hinner äta frukost 

på morgonen. 
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10. Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna enkät ska frågor som behandlar frukostvanor, attityder till frukost och 

skolprestationer besvaras. I enkäten finns det flervalsfrågor där du ringar in eller kryssar för det 

alternativ som bäst passar in på dig. Det finns även frågor där du själv får skriva utefter den 

genomgång jag har innan jag delar ut enkäten. Svaren kommer användas i en studie där 

samband mellan frukostvanor, attityder och skolprestationer till frukost kommer att studeras. 

Studien är en del av ett examensarbete på lärarutbildningen vid Uppsala Universitet.  

 

 

Enkäten är helt anonym och helt frivillig att besvara. Man kan när som helst välja att avbryta 

att besvara enkäten och då kommer enkäten att kasseras. Besvarar man frågorna och lämnar in 

enkäten lämnar man också samtycke att enkäten får användas i denna studie. 

 

Enkät om frukostvanor, attityder till 

frukost och skolprestationer 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

 

 

 

 



 

 

 

Jag är: Man  Kvinna 

 

 

Frukostvanor 

 

Äter du vanligen frukost innan skolan? Ja  Nej



Om du äter frukost skriv ner vad du äter i 

uppskattad mängd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attityder till frukost 

Ringa in det alternativ som stämmer in bäst på din känsla för frukost: 

 

Frukost är: Håller  Håller                Varken Håller Håller 

Inte alls inte                     eller med till helt 

Med riktigt med  viss del med 

Viktigt 

 

1 2 3 4 5 

Äckligt 

 

1 2 3 4 5 

Gott 

 

1 2 3 4 5 

En bra start på dagen 

 

1 2 3 4 5 

Uppiggande 

 

1 2 3 4 5 



 

 

Något som gör mig 

illamående 

 

1 2 3 4 5 

Hur väl beskriver dessa påståenden dig: 

 

 Håller  Håller                Varken Håller Håller 

Inte alls inte                     eller med till helt 

Med riktigt med  viss del med 

Hinner sällan äta 

frukost 

1 2 3 4 5 

Mina föräldrar vill att 

jag  

Ska äta frukost 

1 2 3 4 5 

Inte hungrig på 

morgonen 

1 2 3 4 5 

För trött för att äta 

frukost 

1 2 3 4 5 

Ingen äter frukost 

hemma hos mig 

1 2 3 4 5 

 

Frukost är viktigaste 

målet på dagen 

1 2 3 4 5 

 

 

Skolprestationer 

Gör du ditt bästa i skolan? 

 

 AlltidOftastIblandSällanAldrig

 

Är du nöjd med hur det går för dig i skolan? 

 

Mycket nöjdNöjdGanska nöjdLite missnöjdMycket missnöjd 

 

Känner du dig ofta så pass trött att det påverkar hur det går för dig i skolan? 

 

 AlltidOftastIblandSällanAldrig



 

 

 

 

 

 

 

Känner du dig ofta så hungrig innan lunch att det påverkar hur det går för dig i 

skolan? 

 

 AlltidOftastIblandSällanAldrig

 

 

 

Vilket var ditt senaste betyg i matematik 

 

FEDCBA

  

Vilket var ditt senaste betyg i svenska 

 

FEDCBA

 

Vilket var ditt senaste betyg i engelska 

 

 

FEDCBA

 


