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FÖRORD

Valet att välja examensarbete var enkelt för mig. Jag har alltid varit intresserad
av idrott, kost och hälsa och tyckte det skulle vara intressant att undersöka kos-
tens, i det här fallet frukost, betydelse för skolelevers ork. Under tio veckor har
jag gjort studier som behandlar frukostens betydelse för grundskoleelevers stu-
dieork/studieresultat. Jag har använt mig av litteraturstudier, djupintervjuer och
enkäter för att få svar på mina frågeställningar.

Jag vill tacka de elever som ställt upp för mig genom att svara på mina djupin-
tervjuer och enkätfrågor. Jag vill också säga tack till min familj för stöd samt till
min kompetenta handledare, Örjan Lönnevik, som inte tappade hoppet om ett
slutresultat under arbetets gång.

Martin Ström, Linköping september 1999.
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SAMMANFATTNING

Det här examensarbetet utreder sambandet mellan frukost och studie-
ork/studieresultat. Mitt syfte har varit att ta reda på om det finns något samband
mellan grundskoleelevers frukostvanor och deras studieork/studieresultat samt
hur ofta eleverna äter frukost och hur en sådan kan se ut.

Jag har använt mig av litteraturstudier, djupintervjuer och enkätfrågor för att få
svar på mina frågeställningar. Resultatet som framkommer är att om eleven
sköter sitt frukostätande på ett bra sätt så påverkas prestationsförmågan i skolan
positivt. Om eleven däremot slarvar med frukosten påverkas skolprestationen i
skolan negativt och därmed även studieresultaten negativt.
  Drygt 60 % av eleverna äter alltid frukost. 20 % äter oftast frukost, 10 % äter
sällan frukost. I min undersökning är det sammanlagt en elev av 68 som aldrig
äter frukost.
  Den vanligaste förekommande frukosten består av : mjukt bröd med smör, ett
glas mjölk/o´boy, ett glas juice samt en tallrik fil med flingor.
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1 INLEDNING

1.1 Syfte och frågeformulering

Finns det samband mellan grundskoleelevers frukostvanor och deras studie-
ork/studieresultat ?

Hur ofta äter eleverna frukost och hur ser den vanligaste typen av frukost ut ?

1.2 Begreppsdefinitioner

Med frukost menas morgonmål som intas före skolans första lektion.
Med en bra frukost menas morgonmål som innehåller näringsämnena kolhydra-
ter, protein, fett, vitaminer och mineraler. En dålig frukost saknar innehåll från
flera näringsämnen.
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2 LITTERATURGENOMGÅNG

2.1 Näringsämnen

En förutsättning för en bra hälsa är goda matvanor.  Kolhydrater, fetter, protei-
ner, kalcium, järn och vitaminer är exempel på nödvändiga näringsämnen.
Människors måltider varierar både i storlek, innehåll och frekvens. Måltiderna
styr i hög grad många av kroppens processer. I och med att vi äter en måltid
börjar tarmkanalen att absorbera de olika näringsämnena1. Proteiner, fett och
kolhydrater har i mag-tarmkanalen brutits ned till enklare enheter med hjälp av
enzymer. Efter passagen genom tarmväggen sker transport, via blod eller lymfa,
av glycerol, aminosyror, fettsyror och glykos som då når kroppens olika vävna-
der. Ämnena används bl.a för att tillgodose kroppens energibehov2.

När vi vaknar på morgonen är kroppen i behov av näring. Att äta ett morgonmål
är därför viktigt för att tillfredsställa detta behov och då ge kroppen energi. De
svenska näringsrekommendationerna ( SNR-97) säger att frukosten ( morgon-
målet) ska motsvara 20-25 % av dagsbehovet energi3.

2.2 Undersökningar

Undersökning 1

Till Hjulstaskolan i Stockholmförorten Hjulsta kommer elever varje morgon för
att äta frukost. Ungefär 200 av 700 elever har nappat på erbjudandet om gratis
frukost i skolmatsalen. På frukostbordet dukas det fram rostat bröd, smör, ost,
mjukost, marmelad, olika juicer, varm choklad, te, mjölk och flera sorters fil-
mjölk och flingor.
 Initiativet till detta togs av husmor Ulla Borell och skolsköterskan Kerstin He-
din Amedé. Ulla Borell hade frågat eleverna hur det förhöll sig med deras fru-
kostvanor, eftersom många elever kom mycket hungriga till skollunchen och
kastade i sig mängder av mat. Resultatet visade att väldigt få åt frukost. Kerstin
Hedin Amedé hade fått samma svar från elever som ofta kom till henne med hu-
vudvärk och magont.
 Därför bestämde skolans rektor Elisabeth Sörhuus att satsa på frukost för ele-
verna. Resultaten av införd frukost är att lärarna upplever eleverna som både
lugnare och piggare på förmiddagens lektioner. Läraren Raoul Lejeberg anser att

                                                                
1 Forskningsrådsnämnden, Måltiden och måltidsordningen, Rapport 91:3, 1991, s.5.
2 Abrahamsson Lillemor, m fl, Näringslära för högskolan , 1992, s.200.
3 Lennernäs, Maria, Goda matvanor, 1998, s.23.
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det blev en mycket påtaglig förändring av elevernas tillstånd direkt när skolan
började att servera frukost. Eleverna orkade plötsligt mer. Lejeberg tror att det
bästa man kan göra för elever är att ge dem mat så att de orkar med lektionerna
även på förmiddagarna.
 Rektor Elisabeth Sörhuus ser fler fördelar som frukostserverandet har inneburit.
Frukost på skolan fyller en social funktion när eleverna får umgås med kamrater
och ha lite trevligt innan första lektionen. Det gör eleverna både gladare och
tryggare anser hon. Vidare så kommer de elever som förut skolkade mycket nu
till lektionerna i mycket större utsträckning4.

Undersökning 2

Stockholmsförorten Rinkebys högstadieskola var tidigare hårt vandaliserad. Den
förvandlades efter kraftfulla insatser till en skola där vandalisering knappt före-
kommer. För detta vann skolan ett penningpris.
 Eleverna beslöt själva att pengarna skulle användas till att servera frukost på
skolan. Pengarna räckte till frukost i ett år. Skolledningen beslöt dock att behålla
frukosten och betala med skolans egna medel eftersom serveringen av frukost
varit  mycket lyckad.
 Resultatet av att det serverades frukost är att eleverna upplevs av lärarna som
piggare i skolan och inte lika hungriga som förut 5.

Undersökning 3

Umeå universitet har i samarbete med Mjölkfrämjandet gjort en undersökning
med syfte att kartlägga högstadieelevernas mat- och dryckesvanor under tidspe-
rioden från frukost till och med skollunch. I undersökningen studeras olika fak-
torer i måltidssituationen som påverkar elevers matvanor. Hur dessa faktorer står
i relation till högstadieelevernas skolprestation mätt i medelbetyg, könstillhörig-
het och i vilken utsträckning eleverna tillhör familjer med arbetarbakgrund har
också studerats. Undersökningen har även haft som syfte att ta reda på hur ele-
verna mår och känner sig i skolan.

Studien omfattar elever i högstadiet, från år 7 till år 9. Undersökningen omfattar
28 högstadieskolor och 1 759 högstadieelever. Uppgiftsinsamling skedde med
hjälp av enkäter. Eleverna har besvarat frågorna utifrån två aspekter, dels hur det
brukar vara, dels hur det var under undersökningsdagen. Resultatet av undersök-
ningen blev sammanfattningsvis att en majoritet av eleverna för det mesta mår

                                                                
4 Heyman, Ellen, Maten före matten, ICA-kuriren nr 36, 1998, s.24-27.
5 Internet: http://www.mjolkframjandet.se. 1998.
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bra i skolan. 28 % av eleverna känner sig ofta trötta och hängiga i skolan. En av
tio elever känner sig sällan eller aldrig pigg i skolan. 6 % känner sig ofta illamå-
ende, 9 % har ofta ont i magen och eleverna som ofta har huvudvärk är 17 %.

Genomgående så är det flickorna som mår sämst. De elever som känner sig
tröttare i skolan har också lägre betyg. På undersökningsdagen hade 22 %  av
eleverna svårt att följa med i skolarbetet.
Vidare så visar resultaten på att den tid som löper mellan frukost och lunch samt
mellan frukost och första lektionstillfälle har betydelse för elevens skolarbete.

Skälen till att elever inte äter frukost är bland annat att de inte hinner eller att de
inte är hungriga. Resultatet indikerar att det kan finnas ett samband mellan ele-
vernas frukostätande och deras skolprestationer mätt i medelbetyg. De elever
som har bra frukostvanor mår bättre och har högre medelbetyg än de elever som
slarvar med frukosten.
  Hur frekvent eleverna i undersökningen äter frukost visar nedanstående tabell:

(Procent)
Flickor Pojkar Totalt

Äter frukost:
Alla dagar 70,6 81,2 75,4
Ofta 11,7   9,3 10,6
Ibland 10,3   4,4   7,6
Sällan/aldrig   7,3   5,1   6,4

Av eleverna så äter 75 % frukost varje dag. De elever som inte äter frukost re-
gelbundet har lägre betyg än de som äter frukost regelbundet. Elever som ofta
äter frukost känner sig piggare än den grupp elever som sällan äter frukost. Ele-
ver som sällan eller aldrig äter frukost har svårt att hänga med i skolarbetet. De
elever som i skolan är pigga och har höga betyg och de elever som i skolan är
trötta och har låga betyg har mycket olika matvanor. Hur dessa två grupper äter
frukost innan de går till skolan visar nedanstående tabell:

(Procent)

Pigga med Trötta med
höga betyg låga betyg

Flickor   Pojkar Flickor   Pojkar
Äter frukost:
Alla dagar 83,2   90,6 50,0 63,1
Ofta  5,6  7,0 17,2 15,4



10

Ibland  4,2  1,6 21,9  7,7
Sällan/aldrig  7,0  0,8 10,9 13,8

Nästan hälften av flickorna och drygt två av fem pojkar som har låga betyg och
ofta känner sig trötta och hängiga hade det mycket eller ganska svårt att följa
med i skolarbetet på undersökningsdagen. Vidare så äter de pigga eleverna fru-
kost oftare alla dagar än vad de trötta eleverna gör.

Undersökarnas slutsats angående frukost blev den att frukost bör serveras på
skolorna efter behov. Då skulle vuxna kunna säkerställa att eleverna får möjlig-
het att få i sig tillräckligt med energi och näring, avslutar de6.

2.3  Slutsatser

Slutsats 1

Maria Lennernäs, nutritionsforskare, har studerat matvanor och matvanors bety-
delse för prestation och hälsa. Lennernäs anser att frukostservering i skolan är
ett bra sätt att ge elever en bra start på dagen. Hon ger skolan en viktig uppgift i
att säkerställa kosten för elever med dåliga matvanor.
 Lennernäs tror att anledningen till att vissa elever inte äter frukost är att de inte
är hungriga. Bristen på aptit beror troligen på att man väcks för tidigt i sin
dygnsrytm. För ”kvällsmänniskor” tar det upp till ett par timmar innan kroppens
alla funktioner når upp till fullt vakenhetsläge. Därför rekommenderar Lenner-
näs att de som saknar aptit på morgonen tar med sig frukosten till skolan och
äter den där på förmiddagen. Annars finns risken att de elever som väntar med
mat till lunch, lätt blir griniga och presterar sämre.
 Lennernäs hävdar att hungriga och därmed okoncentrerade elever har en dålig
beredskap för att tillgodogöra sig undervisningen. Hennes slutsatser är att hung-
riga elever presterar sämre, vilket kanske helt enkelt kan förklaras med att en
hungrig individ blir fokuserad på ”fodersök”, vilket styrs från det centrala nerv-
systemet. Detta gör att man blir stressad och inte kan tänka klart.
 Barn som inte äter frukost känner av detta stressymptom utan att de nödvän-
digtvis förstår att det beror på att de inte har ätit, fortsätter Lennernäs. Barn som
vänjer sig vid att hoppa över frukosten lär sig att det är helt normalt att gå om-
kring och känna sig stressad, trött, frusen och lida av huvudvärk. Naturligtvis
har detta effekter på skolarbetet menar Lennernäs7.

                                                                
6 Nordlund G., Högstadieenkäten, Umeå universitet, Pedagogisk rapport nr. 53:1997.
7 Lennernäs, Maria, Goda matvanor, 1998, s.15-27.
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Slutsats 2

Beteendevetare David Wyon har forskat om frukostens betydelse med tillhöran-
de följfrågor. Han är kritisk till många undersökningar som gjorts och visat på
det resultatet att det är nyttigt att äta frukost. Wyon pekar på svårigheter att ve-
tenskapligt belägga att frukosten har en prestationshöjande verkan på förmidda-
gen. Wyon hänvisar dock till en undersökning som visar att det är farligt att inte
äta frukost. Det är Brooke, Toogood, Green och Bagley som i ”Factory acci-
dents and carbohydrate supplements” rapporterar om sin undersökning i en fa-
brik. 58 arbetare ingick i testgruppen som fick ett extra tillskott av kalorier på
förmiddagen och av dessa råkade 14 % ut för olyckor. I den andra testgruppen
som inte fick något kaloritillskott under förmiddagen, råkade 34 % ut för olyck-
or.

Wyons kritik till tidigare undersökningar gjorde att han själv startade upp ett
forskningsprojekt i Gävle. Fyra klasser i år 3 och 4 ingick i undersökningen.
Skillnaden från många andra undersökningar var att eleverna inte visste om att
de ingick i studien. Barnen serverades av sina föräldrar bra respektive dålig fru-
kost samtidigt som de i skolan medverkade i olika test.
  Testen bestod i addition, multiplikation, logik, fysisk uthållighet, kreativitet,
läsning, siffergranskning och ordminne. Lärarna för eleverna förde statistik utan
att barnen visste om det och läraren i sin tur visste ej om vilka elever som hade
ätit en dålig respektive bra frukost. Detta kallas ett dubbelt blindtest.
  Frukosten påverkade eleverna enligt följande: addition, multiplikation och lo-
gik påverkades. De elever som ätit en bra frukost gjorde 40 %, 30 % och 13 %
färre fel i de tre testen. De barn som ätit en bra frukost såg mindre trötta ut me-
dan de som ätit en dålig frukost var blekare och tröttare. Eleverna orkade också
mera på gymnastiken om de ätit en bra frukost8.

                                                                
8 Forskningsrådsnämnden, Måltiden och måltidsordningen, Rapport 91:3, 1991.
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3  METOD

3.1 Population och urval

Populationen i mina undersökningar utgjordes av elever i år 5, 7 och 9. Eleverna
gick på två olika skolor belägna i ett mindre samhälle utanför en medelstor stad i
mellersta Sverige. Eleverna i år 7 och 9 gick på samma skola. Vid urvalet av
skolorna använde jag mig av kontakter som jag knutit under min slutpraktik på
grundskollärarlinjen. Då jag praktiserat och vikarierat i ett mindre samhälle val-
de jag att återvända till de klasser som jag lärt känna. Detta för att underlätta
kontakten mellan mig och eleverna samt att intervjusituationen för eleverna
skulle kännas naturlig.

Anledningen till att jag valde att intervjua elever i år 5, 7 och 9 var att jag ville
få en stor spännvidd av elever med olika ålder och därmed ett tillförlitligare re-
sultat. Djupintervjuerna genomförde jag i år 5 av den anledningen att jag kände
dessa elever bäst. De djupintervjuade eleverna blev slumpmässigt urvalda.

Sammanlagt fick jag in 23 enkäter från år 5, 23 enkäter från år 7 och 22 enkäter
från år 9. Jag djupintervjuade 7 elever från år 5.

3.2 Uppläggning och genomförande

För att belysa vad som tidigare framkommit i undersökningar om frukostens
betydelse för elevers studieork/studieresultat började jag med att granska litte-
ratur som fanns om detta. Med utgångspunkt från den  information som jag till-
godogjorde mig då formulerade jag mina problemställningar som jag sedan un-
dersökte genom elevintervjuer och elevenkäter.

Jag delade ut enkäterna när jag besökte klasserna. På så sätt innebar det ingen
extra belastning för elevernas lärare, eftersom de inte behövde sätta sig in i mitt
arbete. Det skulle ha kunnat uppfattats som tidskrävande och besvärligt. En an-
nan fördel med mina personliga besök var att samtliga elever fick samma in-
struktioner samt att jag fanns tillhands för eventuella oklarheter. Jag samlade in
enkäterna direkt efter det att eleverna var klara med dem.
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Samtliga 7 djupintervjuer genomfördes i ett rum där jag och eleven kunde prata
ostört. Eleverna tilläts ej att se frågorna i förväg, det enda de visste var att jag
skulle intervjua dem om deras frukostvanor. Jag bad eleverna att vara ärliga och
inte ge mig några tillrättalagda svar på frågorna. De 7 intervjuerna tog mellan 10
och 15 minuter. Jag antecknade elevernas svar på de olika frågorna medan de
pratade. Elevernas studieresultat nedtecknades av mig enbart. Jag hade deltagit
sammanlagt sex veckor i klassen och ansåg att jag kände till tillräckligt för att
kunna sammanfatta elevernas studieresultat. Studieresultaten fick jag fram ge-
nom att observera elevernas aktivitet under lektionsgenomgångar samt under
eget arbete i svenska, engelska, matematik, SO och NO.

3.3  Metoddiskussion

Att först sätta sig in i vad andra skrivit om frukost och dess betydelse var en för-
utsättning för enkäternas utformning. Enligt Hartman (1990 ) är också att läsa
vad andra skrivit en av de viktigaste arbetsmetoderna för en forskare. Jag lade
ned stor kraft vid litteraturgenomgången, detta för att skaffa mig tillräcklig in-
formation för att kunna utforma en bra enkät och en djupintervju med relevanta
frågor.

Företeelser under arbetets gång som kan ha påverkat resultatet :

1. Under min djupintervju med eleverna så kan min bedömning av ele-
vernas studieresultat varit partisk eftersom jag hade genomfört min
praktik där.

2. Jag tog ej hjälp av klassläraren när jag bedömde de djupintervjuades
studieresultat.

I övrigt bedömer jag att undersökningarna har gått korrekt till .
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4  RESULTATREDOVISNING

4.1 Djupintervjuer

Intervjuerna gav ett stort antal svar att analysera och nedan följer resultatet.
På frågan hur eleven vaknade och om hon/han var hungrig, var svaren: fem ele-
ver gick upp tidigt, två elever sent. Tre elever vaknade av ställd klocka, tre ele-
ver blev väckta av sin mamma och en elev väcktes av telefon från förälder. Fyra
elever var hungriga när de vaknade, tre elever kände ej hunger.

Tre elever åt alltid frukost, två åt oftast frukost, en elev åt frukost ibland och en
elev åt sällan frukost. De tre elever som alltid åt frukost åt smörgås, fil och ett
glas mjölk. De två elever som oftast åt frukost åt smörgås och mjölk till frukost.
Den elev som ibland åt frukost åt då rostat bröd och ett glas med choklad och
den elev som sällan åt frukost åt då en smörgås och ett glas med vatten.

Av de tre elever som alltid åt frukost var en sällan hungrig på förmiddagen, de
andra två var hungriga ibland. De två elever som oftast åt frukost var ofta hung-
riga på förmiddagen och de två elever som ibland och sällan åt frukost var ofta
respektive alltid hungriga på förmiddagen. Den elev som alltid var hungrig var
det redan klockan 9.00 på morgonen. Övriga kände hunger mellan klockan
10.00 och 11.00.

Av de tre elever som alltid åt frukost kände sig en aldrig okoncentrerad och trött
på förmiddagen, de övriga två kände sig så ibland. De två elever som ofta åt fru-
kost kände sig okoncentrerade och trötta ibland. De elever som ibland respektive
sällan åt frukost var ofta okoncentrerade och trötta på förmiddagen i skolan.

En elev åt en frukt varje förmiddag i skolan, övriga åt ej något. På frågan om det
är viktigt att äta frukost svarade samtliga sju elever ja. På följdfrågan varför sva-
rade tre elever att de inte visste, två elever att ”man fick energi och orkade
mer”om man åt frukost, en elev trodde att det ”har samband med hur man måd-
de” och en elev sade att ”frukosten är den bästa och viktigaste  måltiden”.

Studieresultaten/orken.
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Elev 1 åt alltid frukost och var koncentrerad och pigg i skolan. Elev 1 var moti-
verad i skolarbetet och studieresultaten var mycket bra.

Elev 2 åt oftast frukost och var för det mesta koncentererad och pigg i skolan.
Elev 2 var ganska motiverad i skolarbetet och studieresultaten var bra

Elev 3 åt oftast frukost och var för det mesta koncentrerad och pigg i skolan.
Elev 3 var ganska motiverad i skolarbetet och studieresultaten var bra.

Elev 4 åt frukost ibland och var sällan koncentrerad och pigg i skolan. Elev 4 var
sällan motiverad i skolarbetet och studieresultaten var ganska bra.

Elev 5 åt sällan frukost och var sporadiskt koncentrerad och pigg i skolan. Elev
5 var ganska motiverad i skolarbetet och studieresultaten var mindre bra.

Elev 6 åt alltid frukost och var oftast koncentrerad och pigg i skolan. Elev 6 var
motiverad i skolarbetet och studieresultaten var ganska bra.

Elev 7 åt alltid frukost och var oftast koncentrerad och pigg i skolan. Elev 7 var
motiverad i skolarbetet och studieresultaten var ganska bra.

4.2 Enkätsvar

Jag har valt att redovisa mina enkätsvar i form av stapeldiagram. Innan jag på-
började diagrammen, sorterade jag mitt material i tre grupper. De tre grupperna
är år 5, år 7 och år 9. Grupperna är till för att lättare överblicka resultaten.
  Varje diagram berör en fråga på enkäten. Under diagrammet ger jag en kom-
mentar om utfallet.

• Jag äter frukost :
Figur 1
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Figur 1 visar att flertalet av eleverna, drygt sex av tio, alltid äter frukost.  Antal
elever som alltid äter frukost minskar i år 7 och 9. Drygt två av tio elever äter
ofta frukost, en av tio äter sällan frukost. I min undersökning är det sammanlagt
en elev av 68 som aldrig äter frukost.

• Så ser en vanlig frukost ut för mig :

Figur 2

Figur 2 visar vad elever i år fem, sju och nio mest frekvent äter till frukost.
Mjukt bröd äts av de allra flesta, mjölk är näst populärast även om år nio dricker
betydligt mindre mjölk jämfört med år fem och år sju. Den tredje populäraste
frukostprodukten är o´boy följt av juice. Yoghurt eller fil äts av hälften av ele-
verna. En frukost för år fem och år sju elever är mycket lik varandra medan år
nio elever både äter och dricker mindre till frukost.
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Övriga mindre frekventa frukostprodukter (visas ej i figur 2) är :

År 5 : ost (4), skinka (4), frukt (4), hårt bröd (2), müsli (2), vatten (1), gröt (1),
kaffe (1), bulle (1) och kaka (1).

År 7 : ost (4), skinka (4), frukt (4), te (4), hårt bröd (3), müsli (3), kaffe (2) och
gröt (1).

År 9 : ost (4), skinka (4), frukt (2), te (2), hårt bröd (2), müsli (2), gröt (2) och
vatten (2).

  • Äter du något på förmiddagen i skolan före lunch ? :

Figur 3

Figur 3 visar hur ofta eleverna äter något på förmiddagen i skolan. Knappt hälf-
ten av alla elever äter aldrig något på förmiddagen, något färre elever äter sällan
något. En av tio elever äter ofta något på förmiddagen och sammanlagt tre elever
av 68 äter alltid något på förmiddagen i skolan före lunch.

•Om du äter något på förmiddagen i skolan före lunch,
  vad äter du oftast då ? :
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Figur 4

Figur 4 visar vad de elever som äter något på förmiddagen i skolan äter. Frukt är
populärast följt av godis och smörgås. Korv äts av ett fåtal elever i år 7 och 9.

•Är du hungrig på förmiddagen i skolan före lunch ? :

Figur 5
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Figur 5 visar hur ofta eleverna är hungriga på förmiddagen i skolan. Knappt
hälften av eleverna är ofta hungriga, en tredjedel av eleverna är sällan hungriga
på förmiddagen. Ett fåtal av eleverna är aldrig hungriga och sammanlagt 8 av 68
elever, drygt en av tio,  är alltid hungriga på förmiddagen i skolan före lunch.

•När börjar du känna hunger i skolan ? Vad är klockan oftast då ? :

Figur 6

Figur 6 visar hur mycket klockan är när eleverna börjar känna hunger. Mer än
hälften av eleverna känner hunger klockan 11.00. Knappt en av tre elever känner
hunger klockan 10.00. Ett fåtal elever känner hunger klockan 9.00 och en elev, i
år 5, är hungrig redan klockan 8.00.
  Lunchen serveras mellan klockan 11.30 och 11.45 för samtliga elever.

•Känner du dig trött och okoncentrerad på förmiddagen i skolan ? :

Figur 7
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Figur 7 visar hur ofta eleverna är trötta och okoncentrerade på förmiddagen i
skolan. Sex elever av tio är sällan trötta och okoncentrerade, knappt två av tio
elever är aldrig trötta och okoncentrerade. Slutligen så känner knappt två elever
av tio att de alltid eller ofta är trötta och okoncentrerade på förmiddagen i sko-
lan.

•Om du inte äter frukost eller äter en dålig frukost, vad beror det på ? :

Figur 8

Figur 8 visar orsakerna till varför eleverna inte äter eller äter en dålig frukost.
Vanligaste orsaken, gäller tre av tio,  är att eleven ej hinner. Drygt två elever av
tio uppger att de ej är hungriga som orsak. Ett fåtal elever är trötta eller har ont i
magen på morgonen och äter därför en dålig frukost eller ingen frukost alls.
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•Så skulle jag vilja ha min frukost !
Dryck :

Figur 9

Figur 9 visar vad elever i år 5, 7 och 9 helst har som frukostdryck.. Populärast är
o´boy och juice som drygt sex av tio elever föredrar. Två av tio väljer mjölk me-
dan te, kaffe och läsk föredras av ett mindre antal elever.

•Så skulle jag vilja ha min frukost !
Brödprodukter :

Figur 10
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Figur 10 visar vad eleverna helst vill ha för bröd till frukost. Populärast är mjukt
bröd tätt följt av nybakat bröd, drygt sju elever av tio vill ha mjukt eller nybakat
bröd. Ett fåtal elever vill ha hårt bröd eller bulle till frukost.

•Så skulle jag vilja ha min frukost !
Övrigt :

Figur 11

Figur 11 visar vad elever i år 5, 7 och 9 helst äter till frukost. Populärast är ost-
och skinkpålägg som drygt tre av tio elever vill ha till frukost. Därefter följer fil
och flingor som knappt två av tio elever föredrar. Yogurt, gröt, frukt eller ägg
föredras av cirka en elev av tio till frukost.
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5 DISKUSSION

5.1  Resultatdiskussion

Som utgångspunkt för resultatdiskussionen har jag haft de frågor jag ställde i
frågeformuleringen till litteraturen och inför min undersökning

5.1.1 Finns det samband mellan grundskoleelevers frukostvanor och deras
studieork/studieresultat ?

Hjulstaskolans införande av frukostservering i skolan gav resultatet att eleverna
upplevdes av lärarna som piggare, lugnare och orkade mer. I Rinkeby upplevdes
eleverna också som piggare än innan frukostserveringen påbörjades. De resultat
som Umeås universitet kom fram till var bl. a. att de fann ett samband mellan
elevers frukostätande och deras medelbetyg. Elever som regelbundet äter en bra
frukost har högre medelbetyg än de elever som slarvar med frukosten. Umeås
universitets undersökning visar också att de elever som åt en dålig frukost inte
bara var tröttare utan även hade det svårare att ta till sig undervisningen på ett
bra sätt än de elever som regelbundet åt frukost.

De resultat som David Wyon kom fram till var att de elever som serverades en
dålig frukost presterade betydligt sämre resultat i addition, multiplikation och
logik än de elever som serverades en bra frukost. Eleverna som åt en dålig fru-
kost var även blekare, tröttare och orkade mindre än de elever som ätit en bra
frukost.
  Addition, multiplikation och logik är viktiga delar av lärandet i skolan och
Wyons undersökning visar frukostens betydelse för prestationsförmågan.

Min enkätundersökning visar att många elever är hungriga tidigt på förmiddagen
i skolan. Knappt 30 % av eleverna känner hunger klockan tio eller tidigare och
lunchen serveras först mellan klockan 11.30 och 11.45. Jag tror att elevernas
förmåga att prestera något i skolan försämras kraftigt när eleven är hungrig. Ma-
ria Lennernäs menar att hungriga elever presterar sämre på grund av ”fodersök”
som påverkar skolarbetet negativt. Viktigt är också vad eleverna äter till frukost.
Äter eleven en dåligt sammansatt frukost, till exempel en bulle och ett glas vat-
ten , så innebär inte det att eleven är mätt och belåten ända till lunch. En bra fru-
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kost, till exempel mjölk, smörgås, pålägg, fil, juice och en frukt, gör att eleven
känner sig mätt längre tid samt är betydligt nyttigare för eleven.

På enkätfrågan om eleven kände sig trött och okoncentrerad på förmiddagen i
skolan svarade drygt 80 % av eleverna att de aldrig eller sällan känner så.
Knappt 20 % känner däremot alltid eller ofta så och det är inte bra. Att ofta eller
alltid gå omkring i skolan och känna sig både trött och okoncentrerad gör inte
tillvaron i skolan lätt. Elevens prestationsförmåga minskar därmed markant.

Mina djupintervjuer visar på följande samband : de elever som ibland eller säl-
lan åt frukost, åt då en sämre sammansatt frukost än de elever som ofta respekti-
ve alltid åt frukost. De elever som alltid åt frukost var sällan eller ibland hungri-
ga på förmiddagen. De elever som oftast, ibland eller sällan åt frukost var ofta
respektive alltid hungriga på förmiddagen.
  De elever som alltid eller ofta åt frukost var aldrig respektive ibland trötta och
okoncentrerade på förmiddagen, de elever som ibland och sällan åt frukost var
däremot ofta trötta och okoncentrerade på förmiddagen i skolan. De elever som
ibland och sällan åt frukost hade mindre bra respektive ganska bra studieresultat
jämfört med de elever som ofta och alltid åt frukost som hade mycket bra, bra
samt ganska bra studieresultat.

Sammanfattningsvis visar mina djupintervjuer att de elever som sällan eller
ibland äter frukost : äter en sämre sammansatt frukost, är hungrigare, är tröttare
och mer okoncentrerade samt har något sämre studieresultat än de elever som
alltid eller ofta äter frukost.

5.1.2 Hur ofta äter eleverna frukost och hur ser den vanligaste typen
av frukost ut ?

Min enkätundersökning visar att mer än 60 % av eleverna alltid äter frukost.
Antal elever som alltid äter frukost i år 5 är drygt 80 %. I år 7 äter drygt 60 % av
eleverna alltid frukost och i år 9 äter 50 % av eleverna alltid frukost. En möjlig
förklaring till att frukostätandet minskar blir att föräldrarnas tillsyn och hjälp vid
frukostbordet minskar ju äldre eleven är. Drygt 20 % av eleverna äter frukost
ofta, andel elever som sällan äter frukost är drygt 10 %. En elev av sammanlagt
68 svarade att hon aldrig åt frukost.
  Om man jämför mina resultat med Umeå´s så kan man konstatera att mina siff-
ror över lag är lägre.
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Den vanligaste frukosten ser ut enligt min undersökning : Mjukt bröd med smör,
ett glas mjölk/o´boy, ett glas juice samt en tallrik fil med flingor.
  Elevernas favoritfrukost ser lite annorlunda ut : Mjukt bröd, gärna nybakat,
med smör, ost- och skinkpålägg, ett glas o´boy samt ett glas juice.
  Alltså efterlyser eleverna mer nybakat bröd, mer ost- och skinkpålägg samt
mindre fil och flingor till frukost.

På min enkätfråga om anledningen till att eleven inte åt frukost eller åt en dålig
frukost svarade drygt 30 % av eleverna att de inte hann. Drygt 20 %  kände sig
inte hungriga och ett fåtal kände sig alltför trötta eller hade ont i magen och val-
de därför att ej äta någon frukost eller äta en dålig frukost. 30 % hann alltså inte
äta frukost, förmodligen på grund av tidspress.
  Idag går en hel del barn och ungdomar upp först när deras föräldrar redan har
åkt till jobbet, några blir väckta av telefonen, andra av klockan. Det innebär att
eleven själv i många fall ska ordna frukosten och om det finns frukost framställd
så kanske eleven helt enkelt väljer att sova några minuter extra istället för att äta
frukost. Min uppfattning är att det skulle vara önskvärt att alla elever fick äta
frukost i lugn och ro med hela familjen.

I min enkätundersökning är det sammanlagt en elev, en flicka i år nio, som ald-
rig äter frukost. Anledningen är att hon inte tycker om mat överhuvudtaget. Ele-
ven känner sig ofta hungrig på förmiddagen och ofta okoncentrerad och trött.
  En elev i min djupintervju äter sällan frukost och en vanlig frukost består av en
smörgås och ett glas vatten. Eleven är alltid hungrig på förmiddagen i skolan
och hungern gör sig påmind redan klockan 9.00.
  Detta är förstås mycket olyckligt. Barn och ungdomar behöver näring till sin
kropp för att kunna växa och fungera normalt. Att behöva vara hungrig varje dag
i skolan måste vara frustrerande och jobbigt.

5.2  Slutord

Sammanfattningsvis så kan man säga att sambandet mellan frukost och studie-
ork/studieresultat är tydligt. Om man sköter sitt frukostätande på ett bra sätt på-
verkar man sin prestationsförmåga i skolan positivt. Om man däremot slarvar
med frukosten så påverkar man sin prestationsförmåga i skolan negativt och
därmed sina studieresultat negativt.
  Att slarva med frukosten kan innebära att man ibland struntar i frukosten, vil-
ket ofta innebär att eleven blir hungrig på förmiddagen i skolan och en hungrig
individs prestationsförmåga är sämre än en mätt individs prestationsförmåga.
Hunger kan också medföra att eleven känner sig okoncentrerad och trött vilket
också sänker prestationsförmågan.
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Enligt Lpo-94 ska varje elev ”ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna
för en god hälsa samt ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan”
Lpo-94 sid.10.
  Det innebär att skolans personal har ett viktigt ansvar att belysa frukostens be-
tydelse för studieorken/studieresultaten. Detta för att varje elev ska kunna inse
att de påverkas  negativt av att inte regelbundet äta en bra frukost.

På de skolor där frukostservering har införts är resultaten enbart positiva. Detta
är något att satsa på för de skolor där många elever inte får den hjälp hemma
som behövs för att frukostätandet ska fungera bra. Vinsterna är många med fru-
kostservering. Eleverna får i sig viktiga näringsämnen, de får en måltid i stillhet
och de kan lära sig hur man uppträder i en matsal.  Jag tror att trivseln skulle öka
bland elever och personal samt att elevernas prestationsförmåga i skolan skulle
ges bättre möjligheter och därmed förbättras.
  Låt oss hoppas att skolledare och skolpolitiker ser sambanden mellan frukost
och studieprestationen och att de bortser från den ekonomiska kostnad som in-
förd frukost innebär.

Jag avslutar med en förhoppning om fortsatta studier om den sjunkande trenden
beträffande antal elever som alltid äter frukost i år 5, 7 och 9 i min undersök-
ning. Är det så att ju äldre eleven är desto mer sällan äts frukost regelbundet ?
Äter yngre elever frukost oftare än äldre elever ?
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