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SAMMANFATTNING

Detta examensarbete handlar om hur elever äter vid frukost och skollunch och
vad följderna blir om de inte äter ordenligt vid dessa måltider. Syftet med arbetet
är att se om frukost och skollunch har någon betydelse för hur elever presterar i
grundskolan.

Genom enkätundersökning har 84 elever svarat på ett antal frågor som bl a berör
vad de äter.
   Den teoretiska delen tar bl a upp vad vi behöver äta för att orka, frukostens
och skollunchens betydelse och orsaker till att elever äter dåligt vid frukost och
lunch.

Resultaten av denna undersökning visar, liksom tidigare forskning, att det är
viktigt att äta frukost och skollunch om elever ska orka med skolarbetet, d v s
kunna koncentrera sig, vara kreativa och inte tappa humöret.

Diskussionen tar bl a upp kommentarer till enkätundersökningen och
skolfrukostens intåg i skolan.
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1.  INLEDNING

1.1  Bakgrund

Under mina praktiktillfällen på lärarhögskolan har jag ett par gånger träffat på
barn som knappt hunnit komma till skolan förrän de har klagat på att de varit
hungriga och på grund av detta fått ont i magen. Någon enstaka lärare har varit
förberedd och haft kex eller frukt att ge till den hungrige eleven för att stilla den
värsta hungern. Men det är inte alltid lätt att bara dela ut till en elev inför de
andras ögon utan att de också vill ha oavsett om de är hungriga eller inte. Så vid
de flesta tillfällena har eleverna fått varit hungriga och väntat på att äta tills
skollunchen serverats. Dessa hungriga elever ska nu arbeta hela förmiddagen
med en kurrande mage. Det är då jag har börjat fundera över om de hungriga
eleverna och de mätta eleverna har samma förutsättningar för att ta till sig
kunskap. Det är utifrån denna bakgrund som mitt examensarbetet har vuxit fram.

1.2  Syfte och problemformulering

Syftet med detta arbete är att se om frukost och skollunch har någon betydelse
för hur elever presterar i grundskolan. Jag ska ta reda på om elever äter
ordentligt vid frukost och skollunch och vad följderna blir om de inte gör det.
Om det nu är så att elever inte äter frukost och skollunch ska jag ta reda på vad
det beror på och vad man kan göra för att få elever att äta frukost och skollunch.
Jag kommer också att titta på om det är någon skillnad mellan pojkar och flickor
och mellan olika åldrar. Detta syfte leder mig fram till följande frågeställning:

• Hur viktig är frukosten och skollunchen för att elever ska orka med
skolarbetet?

2.  METOD



Mitt arbete består av två delar, dels en litteraturstudie och dels en
enkätundersökning.

2.1  Litteraturstudie

Jag upptäckte ganska tidigt att det inte var lätt att få tag i litteratur till mitt
arbete. Genom att slå på sökorden kost, skola och andra närliggande ord på
biblioteket fick jag klart för mig att det inte fanns några böcker som helt passade
in i mitt arbete. Efter ett tags sökande hittade jag några böcker som hade ett
kapitel eller ett par meningar som var användbara.
   Genom de sökord jag använde mig av fick jag dock fram ett par artiklar som
jag kunde använda mig av. Jag bestämde mig för att bara använda artiklar som
var skrivna på 90-talet. Artiklar blir lätt inaktuella.
   Eftersom mitt sökande inte gav så stora resultat fick jag ta till andra medel. Jag
började med att ringa till Skolverket. Därifrån blev jag skickad till Svenska
kommunförbundet, men utan resultat även där. Jag ringde till Tommy Jacobson
på Svenska storhushåll. Skolverket ringde upp mig igen och rekommenderade
mig att ringa Livsmedelsverket. Livsmedelsverket hade inte gjort några
undersökningar som jag kunde ha nytta av. De gav mig dock telefonnummer till
Gerhard Nordlund vid Umeå universitet som har forskat mycket kring detta. Jag
ringde till Gerhard som, efter min beskrivning av mitt arbete, kom fram till att
en av hans undersökningar skulle passa mitt arbete. Jag ringde också till Östgöta
Correspondenten för att höra om de kunde ta fram artiklar som hade med mitt
område att göra. Jag fick till svar att de inte kunde ta fram enstaka artiklar utan
att jag hade ett namn på dem.
   Jag prövade olika sökord på Internet och till slut kom jag in på Svensk mjölks
sidor. Jag ringde dit och de hade en del material att skicka till mig som stämde
överens med mitt arbete.

2.2  Enkätundersökning



Valet att göra en enkätundersökning framför intervjuer var ganska givet för mig.
Jag behövde få in svar från ett stort antal elever för att kunna dra någon slutsats
och då var enkätundersökning det bästa alternativet.

2.2.1  Population och urval

Populationen i denna undersökning utgjordes av barn i grundskolans år 5 och år
8. Anledningen till att jag valde dessa år var följande. När man går i de lägre
åren är det många barn som är hos en dagmamma eller på fritids före och/eller
efter skolan. De kanske äter frukost och middag där och inte hemma. Svaren på
vissa frågor kommer då inte att bli rättvisande. När man går i år 5 tar de flesta
hand om sig själva före och efter skolan. För att se om det sker någon förändring
vad gäller matvanor och liknande ju äldre man blir valde jag att göra enkäten
även i år 8.
   Enkätundersökningen har genomförts på två olika skolor i en mindre stad. För
enkelhetens skull valde jag de skolor där jag gjorde min avslutande praktik.
Enkätundersökningen har gjorts på 42 elever, 21 pojkar och 21 flickor, i år 5 och
på 42 elever, 21 pojkar och 21 flickor, i år 8. För att kunna jämföra pojkar och
flickor med varandra samt år 5 med år 8 valde jag att göra ett slumpmässigt
bortfall på 14 enkäter. I redovisningen finns sammanlagt 84 enkäter.

2.2.2  Uppläggning och genomförande

Vid de flesta tillfällen när elever har svarat på enkäten har jag själv varit
närvarande. Jag började med att berätta varför jag ville att de skulle hjälpa mig
att svara på enkäten. Sedan gick jag kort igenom enkäten och förklarade hur de
skulle göra. De fick gärna komma med frågor både innan de skulle börja och
under tiden. Vid några tillfällen tyckte lärarna att det var lättast att göra enkäten
med eleverna själva när det passade dem. Jag gick då istället igenom enkäten
med lärarna så att de i sin tur kunde förklara för eleverna på bästa sätt.
   Jag har valt att presentera elevernas svar från enkäten i stapeldiagram. Jag har
tagit fråga för fråga och gjort ett diagram till varje fråga.

2.2.3  Frågeformulär

Frågeformuläret bestod av 13 frågor. Alla elever, oavsett ålder och kön, fyllde i
samma sorts formulär. Detta dels för att jag sedan skulle kunna jämföra de olika
årens och könens matvanor och dels för att enkäten gick alldeles utmärkt att
använda oavsett ålder och kön.



   De frågor jag använde mig av i formuläret var av blandat slag. Frågorna 6, 9,
11 och 13 var öppna där eleverna kunde svara vad de ville. Övriga frågor hade
redan föreslagna svarsalternativ. I en av dessa frågor, fråga 1, kunde eleverna
själva göra egna tillägg.

2.2.4  Förundersökning

För att minimera antalet missförstånd och eventuella felaktigheter i
frågeformuläret lät jag några vänner och en lärare granska formuläret. Då ingen
av dem hade några invändningar behövde jag inte göra några ändringar.

2.2.5  Metoddiskussion

I ett fåtal fall markerades fler svarsalternativ än jag önskat, om det varit en ja
och nej fråga har jag antagit att eleven inte visste. I vissa fall har eleverna skrivit
att de inte vet och en del har inte skrivit något alls. I min sammanställning har
jag räknat ihop de båda svarsalternativen till ett och jag kallar det då ”ej svarat”.
   Man får ha överseende med att frågorna i enkäten kan tolkas på olika sätt.

3.  LITTERATURSTUDIE

3.1  Vi behöver äta för att orka



I dag ser många maten mer eller mindre som en självklarhet och ett sätt att få
något gott med jämna mellanrum. Visst är det viktigt att maten är god, men lika
självklart borde det vara att maten ger oss möjlighet att orka göra det vi vill. Mat
är grunden för vårt välbefinnande . Den är grundförutsättningen för att vi ska må
väl, fungera bra och orka göra det vi vill. (Isaksson, Bohman, 1993) Om man
ska orka med skolarbetet och må bra i skolan är det viktigt att man äter bra. Det
är oftast de vuxnas matvanor som ger förutsättningar för vad barn äter både
hemma och i skolan. De vuxna är förebilder även här som så ofta annars.
(Andersson m fl, 1988)
   Huvuddelen av allt det vi äter förbränns och ger energi. Hela tiden märks
energibehovet, man blir hungrig och trött när det gått lång tid efter en måltid.
Dessutom tappar de flesta orken eller koncentrationen då och då under dagen på
grund av energibrist. Kolhydraterna är den energikälla man måste fylla på mest
av eftersom den oftast sätter begränsningar för vad vi orkar. Kolhydratlagren
räcker maximalt till ett dygns lugnt leverne om vi inte äter något, men på bara
ett par timmar kan man ta slut på lagren i musklerna och levern om man jobbar
riktigt hårt. Hjärnan, som inte har några egna energilager, är hela tiden beroende
av att få kolhydrater i form av blodsocker. Saker som mental skärpa,
koncentrationsförmåga, kreativitet, humör och förmåga att fatta rätt beslut är
beroende av ett stabilt blodsocker. I kroppen omvandlas alla kolhydrater till
glykos, eller med ett annat namn socker. Detta socker finns i många produkter
som alls inte smakar sött. Vi får i oss kolhydrater om vi äter t ex pasta, potatis,
ris, rotfrukter, bröd och andra spannmålsprodukter som t ex gryn. Nu ska man
veta att det räcker inte med att bara äta kolhydrater för att få energi, utan man
måste lägga till andra produkter också för bästa resultat. (Isaksson, Bohman,
1993)
   Genom att äta bra mat på regelbundna tider blir resultatet jämn blodsockerhalt.
Äter man en dålig skollunch sjunker blodsockerhalten i blodet för snabbt. Hos
många individer skapar en låg sockerhalt irritation och oro. Då blir
förutsättningen för ett bra skolarbete inte så bra. (a.a.) Det finns tydliga samband
mellan elevers matvanor och deras koncentration och engagemang i skolarbetet.
(Strandell, 1995)

3.2  Skolmat för alla

Alla bör ha samma förutsättningar vad det gäller att få äta ordentligt av
skolmaten även om man är diabetiker, muslim, vegetarian, glutenallergiker o s
v. En muslimsk elev ska kunna äta sig mätt av skollunchens huvudrätt även de
dagar då griskött står på menyn. Det ska finnas specialkoster av både
medicinska, etiska och religiösa skäl. (Nordlund, Jacobson, 1997)
   För en elev med diabetes är det viktigt att äta på regelbundna tider. Därför bör
elevens lunch ligga vid ungefär samma tid varje dag. Skolmåltidspersonal och
lärare som äter tillsammans med eleven bör ha grundläggande kunskaper för att



kunna hjälpa eleven så att han/hon äter rätt innehåll och mängd. Skolmaten bör i
vissa fall anpassas efter elevens smak, d v s att finns det någon mat som eleven
absolut inte kan äta bör han/hon få något som han/hon tycker om eftersom det är
viktigt att eleven äter rätt.
   Varje termin bör man noga gå igenom vilka barn som behöver specialkost och
vidare vilka koster matbespisningen kan ta ansvar för att erbjuda. Det krävs gott
samarbete och framför allt god information mellan skolläkare och dietist,
föräldrar – barn och skolmåltidspersonal om det hela ska fungera bra. (Strandell
1995)

3.3  Frukost

Den viktigaste måltiden på hela dagen är frukosten. När man vaknar har det
kanske gått 10 – 12 timmar sedan man senast åt och kroppen är verkligen i
behov av energi. Det man äter till frukost ska ge energi och näring så att det
räcker i flera timmar framöver. Därför är det bra att äta långsamma kolhydrater,
t ex gröt eller fil/yoghurt, till frukost. Dessa tar längre tid för kroppen att bryta
ned och man håller sig mätt längre. Äter man en dålig frukost, för lite eller ingen
frukost alls orkar man bara vara på topp någon timme. Sedan blir man lätt trött,
rastlös, okoncentrerad, får huvudvärk och blir hungrig. (Ekblom m fl, 1992)
   Eftersom frukosten ger en bra start på dagen bör man avsätta ordentligt med
tid för frukosten. Sover man hellre längre på morgonen och struntar i frukosten
eller tycker att man inte är sugen så tidigt på morgonen kan man försöka vänja
sig vid att komma upp lite tidigare. Den extra kvarten man väljer att i stället
sova på morgonen ger mindre verkan på dagen än att äta en ordentlig frukost.
Man hinner sitta ned en stund och ta det lugnt vid frukostbordet och efter en
stund kanske man känner för en smörgås i alla fall. Man slipper också stressa
och slänga i sig maten vilket inte heller är så bra. (Isaksson, Bohman, 1993)
Det skiftar från person till person vad man presterar efter ett bra eller mindre bra
frukostmål. Många personer som tidigare nästan inte åt något till frukost tycker
att de känt sig piggare och varit mindre hungriga fram till lunch sedan de börjat
äta mera och bättre på morgonen. (Andersson m fl, 1988)
   Elever som äter frukost mår bättre och har högre betyg, men det är svårt att
finna vetenskapliga bevis för att det beror på frukosten. Barn kanske hoppar
över frukosten för att de mår dåligt av andra orsaker. Man kan fundera på om
frukosten verkligen behövs. Det tycker i alla fall Livsmedelsverket. De
rekommenderar att frukosten ska stå för 20 – 25 procent av dagens energiintag.
   Det gjordes nyligen en undersökning av professor i pedagogik vid Umeå
universitet Gerhard Nordlund i samarbete med mjölkfrämjandet som visar på att
en god frukost är en bra start på dagen. 1759 slumpmässigt utvalda
högstadieelever fick i en enkät svara på frågor om sina måltidsvanor. Av de



pigga eleverna med höga betyg visade det sig att det bara var 9 procent av
pojkarna och 17 procent av flickorna som inte åt frukost dagligen. Detta ska
jämföras med 37 procent av pojkarna och 50 procent av flickorna som inte äter
frukost varje dag bland de trötta eleverna med låga betyg. 14 procent av alla
elever, ungefär i snitt fyra elever per klass, åt sällan eller aldrig frukost.
   De elever som angav att de ofta kände sig trötta och hängiga och ofta hade
huvudvärk och magont var till övervägande del flickor. Flickorna hoppar inte
bara över frukosten oftare, de mår också sämre. De angav att de p g a detta hade
svårt att hänga med i skolarbetet. (Ellen Heyman har intervjuat Nordlund,
1998:36)
   Det starka samband som finns mellan en fullvärdig frukost och
koncentrationsförmåga, kreativitet och fysisk kondition presenterar fil dr David
Wyon i Frukostrapporten. Rapporten grundas på vetenskapliga försök i år 3 och
4. Här framgick att det viktiga är inte bara att eleverna äter , utan vad de äter.
   Vid undersökningar satte de ihop en bra frukost, t ex mjölk, flingor, juice och
smörgåsar, och en dålig frukost, t ex te och rostat bröd med marmelad. Eleverna
åt den ena frukosten en vecka och den andra nästa vecka. Sedan utsattes
eleverna för tester i slutet av försöksveckorna och resultaten blev entydiga.
Elever som fått en bra frukost gjorde 40 procent färre fel i addition, 30 procent
färre fel i multiplikation och 13 procent färre fel i logiska övningar. Inte nog
med det så var deras arbetstakt 10 procent högre. Genom att ge eleverna i
uppgift att ge så många unika, ovanliga och roliga svar som möjligt mätte man
deras kreativitet. Även här var skillnaden mellan grupperna stor. Den fysiska
uthålligheten var även stor för de som ätit ordentligt på morgonen då man tittade
på eleverna under gymnastiklektionerna. (Torsten Arpi, 1993:3)

3.4  Orsaker till att elever äter dåligt vid frukost

Skälet till att många elever hoppar över frukosten är att de har ont om tid på
morgonen eller att de inte är hungriga så tidigt. Sannolikt är det också så att
ensamhet påverkar ätandet. Barn och ungdomar behöver sällskap av vuxna vid
frukostbordet. Det visade sig att 41 procent av eleverna i  undersökningen som
gjordes av Nordlund och Jacobson (1997) sällan eller aldrig åt frukost med
någon vuxen. Var femte lågstadieelev och var tredje mellanstadieelev äter
frukost ensamma. (Mjölkfrämjandet, 1998)

3.5  Skolfrukostprojekt



En bra frukost gör att barn och ungdomar tar till sig förmiddagens undervisning
på ett bättre sätt. Eftersom en del elever slarvar med frukosten har några skolor
satsat på att servera frukost i skolan. Det har visats sig att försök med
frukostservering i skolan har ökat elevernas trivsel och att fler kommer i tid till
de första lektionerna. (Mjölkfrämjandet, 1998)

3.5.1  Hjulstaskolan, Stockholm

Hjulstaskolan i Stockholmsförorten Hjulsta erbjuder sina sjuhundra
högstadieelever och barn från låg- och mellanstadiet på Hyllingeskolan ett gratis
morgonmål innan dagens lektioner börjar. Genom sponsring från företag kan de
hålla frukosten gratis. Cirka 200 av eleverna har nappat på erbjudandet. Det är
fler killar än tjejer som kommer och äter på morgonen.
   Några av eleverna åt förut frukost ensamma hemma och det var inte så roligt
och de åt inte så mycket. Nu äter de mer och några tycker att de mår bättre.
Andra har svårt att säga om de mår bättre av att äta frukost i skolan. Många av
eleverna säger att de får större matlust av att äta med kompisarna. Det är också
positivt att de hinner vakna till lite innan de ska äta frukost. Det är ett trevligt
sätt att börja dagen för eleverna.
   Det här projektet har pågått i fem år nu. Det var på en studiedag för
Hjulstaskolans personal som förslaget kom upp. Elisabeth Sörhuus, skolan
rektor, nappade på förslaget och sedan dess har verksamheten fortsatt. Hon säger
att eleverna presterar bättre. Morgonmålet har både en näringsmässig och social
aspekt. Eleverna får tid till att prata av sig innan lektionen börjar. Hon har bara
fått positiva rektioner från föräldrarna med undantag för en och annan som
tycker att frukosten är föräldrarnas ansvar.
   Det är svårt att mäta någon skillnad sedan frukosten infördes, men Elisabeth
Sörhuus tror mycket på idén ändå.
   Många elever kom till skolsköterskan eftersom de var trötta och hade ont i
huvudet och i magen. I många fall visade det sig att eleven inte åt frukost.
Orsaken till detta var bland en del elever att de inte åt tillsammans med någon
vuxen.
   När väl frukosten var införd i skolan märkte många som kom i kontakt med
eleverna att de mådde bättre. Det är som tidigare nämnts svårt att mäta
förändringen, men lärarna upplevde eleverna som lugnare än tidigare och inte
lika stojiga. (Ellen Heyman, 1998:36)

3.5.2  Erikslundskolan, Göteborg

Det som gjorde att man fick upp ögonen för att elever slarvade med frukosten
var, även på Erikslundsskolan i Göteborg, de tilltagande besöken hos



skolsköterskan. Antalet trötta elever som var illamående och hade huvudvärk
bara växte. Skolsköterskan insåg efter samtal med hemmen att dessa problem till
stor del berodde på utebliven frukost. Barns matvanor beror ofta på föräldrarnas
matvanor och så var fallet även här. Många föräldrar avstod själva från
frukosten. Till skillnad från eleverna har föräldrarna oftast chans till
förmiddagsfika på sin arbetsplats.
   Frukosten besöks varje dag av cirka 25 – 35 elever av skolans 250 låg- och
mellanstadieelever. Eleverna betalar fem kronor för en frukost.
   I den stadsdel, Backa, som Erikslundsskolan ligger dominerar hyreshusen.
Många av hemmen är enföräldershem och många föräldrar är skiftarbetare. I en
del hem går inte föräldrarna ens upp på morgonen och hjälper till med frukosten.
Det innebär att många barn får sköta sig själva på morgonen. I vissa fall struntar
barnen i att äta fast frukosten står på bordet. Frukosten blir ofta lidande och i
förlängningen skolarbetet.
   Husmor i skolköket har gjort den reflektionen att det går åt mer mat på
skolluncherna nu när fler elever äter frukost. Elever som inte äter frukost äter
ofta inte heller lunch. När de inte får i sig något på morgonen blir de olustiga
och mår dåligt när lunchen närmar sig.
   Vid en undersökning av skolsköterskan visade sig att av de 68 barn som ätit
skolfrukost under terminen var det 47 stycken som tidigare inte hade ätit något
på morgonen.
   I en klass på skolan är det 8 av 19 elever som utnyttjar frukosten i skolan.
Klassföreståndaren Monica Hagelin är positiv till skolfrukosten då hon har
märkt av att elever som inte äter frukost är trötta redan när dagen börjar.
   Trots hårda sparkrav ska skolfrukosten finnas kvar, anser rektor Inga-Maj
Bengtsson. (Torsten Arpi, 1993:3)

3.5.3  Stockarydsskolan, Stockaryd

Det är inte bara i storstäderna som det slarvas med frukosten och som skolan har
gått in och hjälpt till. I det lilla samhället Stockaryd i Småland har man på låg-
och mellanstadieskolan sedan i september i år serverat frukost. Det var cirka 10
elever som utnyttjade detta erbjudande varje dag i början, men antalet har ökat
allt eftersom. Eleverna tecknar sig för en månad i taget och betalar fem kronor
per dag. Det hela började med att några elever kom och klagade redan vid
tiotiden på att de var hungriga. Då visade det sig att de flesta hade hoppat över
frukosten helt. Vid en enkätundersökning kom det fram att orsakerna till detta
var att eleverna inte hann äta frukost, att de inte var sugna så tidigt på morgonen
och att de åt frukost ensamma. Detta ledde till att man beslöt att på försök
erbjuda frukost på skolan. Rektor Ann-Margreth Swerlander har redan fått ta
emot positiva reaktioner från föräldrar och lärare. Under jullovet ska en
utvärdering göras, men i nuläget ser det ut som om det blir en fortsättning på
skolfrukosten. (L-Å Sandqvist, 1998:237)



3.6  Skollunch

Skollunchen har en grundläggande betydelse för elevernas välbefinnande och
prestationer. För åtskilliga barn är skollunchen dagens enda lagade måltid. Syftet
med skollunchen är att den ska ge eleverna ungefär 30 procent av den energi,
kolhydrater, protein och fett, samt vitaminer och mineraler som de behöver
under en dag.
   Många elever hoppar över skollunchen eller äter för lite av den och riskerar
därmed att inte få tillräckligt med näring. (Strandell, 1995) En undersökning
bland högstadieelever visade att 16 procent av eleverna äter sällan eller aldrig av
skollunchens huvudrätt och 55 procent av eleverna äter inte skollunch varje dag.
(Nordlund, Jacobson, 1997) Endast 15 procent av skolbarnen äter det de behöver
till lunch. Det har också visat sig att ju äldre eleverna blir desto sämre äter de. I
år 1- 6 äter så gott som alla elever lunch i skolan. (Mjölkfrämjandet, 1998)
Pojkarna är bättre än flickorna på att äta skollunch. Varannan pojke äter varje
dag medan det hos flickorna är två av fem som gör det.
   Elever som ofta äter skollunch har inte lika ofta huvudvärk, är mindre trötta
och hängiga och känner sig inte heller illamående lika ofta som de som slarvar
med skollunchen gör. De hänger också  bättre med i skolarbetet. (Nordlund,
Jacobson, 1997)
   De elever som slarvar med skollunchen tenderar att ha sämre betyg än vad
övriga elever har. De har helt enkelt svårare att följa lektionerna. De kan bli
rastlösa, irriterade och störande för omgivningen. De får sämre motståndskraft
mot sjukdomar och har oftare huvudvärk, magont och dåligt humör. (Strandell,
1995)
   Skollunchen är en rättvisefråga, eftersom den ger alla barn samma möjlighet
att orka ta emot kunskap. Genom skollunchen förmedlar man också matkultur,
goda matvanor och en bra inställning till mat. (Mjölkfrämjandet, 1998)

3.7  Orsaker till att elever äter dåligt vid lunch

Anledningarna till att elever hoppar över lunchen är att den kommer för tidigt
eller på olika tider och att man får stå i kö för länge och vänta. Det är för kort tid
avsatt för lunchen vilket skapar stress. Det serveras bara en rätt och eleverna får
inte ta mat själva, utan personalen portionerar ut maten. En svårbeskrivlig
tristess råder över lunchen och matsalen vilket också gör att eleverna uteblir.
   Det har konstaterats genom studier att de som äter frukost också äter skollunch
och de som slarvar med frukosten också slarvar med skollunchen. För de



högstadieelever, en fjärdedel, som äter en ofullständig frukost skulle
skollunchen blivit dagens huvudmål. Men de tar ofta inte den chansen, eftersom
de även hoppar över lunchen. (Strandell, 1995)

3.8  Hur kan skolan få elever att äta skollunch?

Nordlund och Jacobson tar i sin bok Högstadieenkäten (1997) upp följande fakta
om skollunchen. Miljön där eleverna ska äta är oerhört viktig. Är det riktigt
trevligt kan det leda till att eleverna tycker att maten smakar godare.
   Lunchen bör serveras mellan klockan 11.00 och 13.00 och eleverna bör ha
minst 20 minuter på sig att sitta vid bordet och äta, men ändå ha tid kvar för
rasten.
   Eleverna ska få ta sig mat själva och under tiden kan personalen ge bättre
service och se till att det är rent och fräscht i matsalen. En av anledningar till att
eleverna på många skolor inte får ta sig mat själva är att många tror att det tar
längre tid, men faktum är att det går snabbare.
   Det kan finnas två lagade alternativa huvudrätter att välja mellan. Det har
visats sig att eleverna äter bättre då. Finns det bara en rätt och eleven inte gillar
den äter han/hon i bästa fall bara bröd och dryck och i värsta fall ingenting alls.
Finns det däremot två alternativ väljer eleven oftast en av rätterna, fast han/hon
egentligen inte vill ha någon av dem. Även specialkoster ska finnas av både
medicinska, etiska och religiösa skäl.
   Det är bra om de vuxna äter på samma plats som eleverna. Där elever finns
borde också de vuxna kunna tänka sig att vara. Deras närvaro kan också leda till
att det blir lugnare under måltiderna.
   Det är bra om man kan bilda ett matråd på skolan. Det har många skolor redan
gjort. I detta matråd kan elever, föräldrar, lärarpersonal, skolmåltidspersonal,
skolhälsovård och skolledning ingå. Vid mötena, som kan ske en gång i
månaden, kan man ta upp t ex vilken mat och dryck som ska serveras och på
vilka tider, ordningsregler vid skollunchen, utformning av miljön, integrering av
skolmåltidsverksamheten i undervisningen.



4.  RESULTATREDOVISNING

Enkätundersökningen har gjorts på elever i år 5 och i år 8 på två skolor i en
mindre stad. Den ena är en skola med elever från år 1 till år 9 och den andra
skolan har elever från år 1 till år 5. Enkäten har besvarats anonymt av 42 elever i
år 5 och 42 elever i år 8, 21 pojkar och 21 flickor från varje år. Sammanlagt 84
elever. De flesta av eleverna bor i villaområden och lever överlag i normala
hemförhållanden.
   Eleverna på dessa två skolor är vana vid att någon vuxen äter med dem varje
dag. Det kan vara klassföreståndaren, fritidspedagogen eller någon annan vuxen.
De två matsalarna upplevs båda två som trevliga och inbjudande med sina ljusa
väggar och blommor. Eleverna tar själva till sig den mat de vill äta. Varje dag
finns det ett par salladssorter att välja mellan samt mjölk och vatten att dricka.
Dessutom serveras knäckebröd dagligen.

Nedan följer en redovisning av svaren på respektive fråga. Svaren redovisas i
stapeldiagram där varje år samt kön har varsin stapel.

4.1  Redovisning av enkäten

1. Vad äter du till frukost?



Utefter de svar som eleverna lämnade om vad de åt till frukost har svaren
klassificerats i tre grupper:

Fullvärdig: fil/yoghurt och flingor eller gröt och mjölk, smörgås och juice/frukt.

Enkel: smörgås, mjölk/juice och te/kaffe
smörgås och fil/yoghurt

Otillräcklig: smörgås och te/kaffe
fil/yoghurt
juice

                      ingen frukost

Elever i år 5 äter en fullvärdigare frukost än elever i år 8 gör. Här kan man också
se hur flickornas frukost ändras från år 5 till år 8.

2. Hur lång tid sitter du ner för att äta din frukost?
Här syns en tydlig skillnad mellan flickorna i år 5 och i år 8 vad gäller tiden de
tillbringar vid frukostbordet.
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3a. Märker du någon skillnad på dig i skolan när du har ätit frukost och då
du inte har ätit frukost, eller ätit en sämre frukost?

Förklaring: Vet ej 1 => vet ej, äter alltid frukost
Vet ej 2 => vet ej, äter aldrig frukost

Lägg märke till hur många flickorna det är i år 5 som alltid äter frukost.

3b. Om du märker någon skillnad vad är det då du märker?

Att man:
• blir trött
• är hungrig fortare
• är gnällig och sur
• får ont i magen och huvudet
• blir piggare och orkar mer

4. Så här känner jag när jag tänker på skolmaten:
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5. Hur ofta äter du av skollunchens huvudrätt i genomsnitt i veckan?

Flickorna i år 8 är de som oftast hoppar över skollunchens huvudrätt.

6. Tycker du att det är någon skillnad på att arbeta före och efter lunch?

Av de elever som uppgett att de tycker att det är skillnad på att arbeta före och
efter lunch är det 7 elever i år 5 och 10 elever i år 8 som tycker att de arbetar och
tänker bättre efter lunch då de är pigga, än innan då de är trötta och hungriga. 2
elever i år 5 och 4 elever i år 8 tycker att de arbetar bättre på förmiddagen än
efter lunch då de är tröttare. 4 elever i år 5 och 5 elever i år 8 tycker att det
varierar om de arbetar bättre före eller efter lunch beroende på vilka ämnen de
har m.m.
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7. Vilka måltider äter du hemma på skoldagarna?

Lägg märke till att det främst är flickorna i år 8 som hoppar över frukosten. Det
är också de som oftast hoppar över skollunchens huvudrätt.

8. Vilka måltider äter du med någon i din familj?

De flesta elever äter sina måltider med någon familjemedlem.

9. Om du äter själv, hur känns det?
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5 pojkar och 3 flickor i år 5 samt 6 pojkar och 4 flickor i år 8 äter aldrig själva
och har ingen uppfattning om denna fråga.

10. Skulle du äta mer om du åt med någon i din familj?

11. Vad anser du vara nyttig mat?

Här är svaren redovisade i grupper utifrån kostcirkeln. 0 pojkar och 2 flickor i år
5 samt 2 pojkar och 7 flickor i år 8 har nämnt hela kostcirkeln som nyttig mat. 2
pojkar och 0 flickor i år 5 samt 3 pojkar och 2 flickor i år 8 har skrivit att de inte
vet som svar.
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12. Äter du nyttig mat?

13. Tycker du att du orkar med skolan på ett bra sätt?

Flickorna i år 5 är de som äter bäst både vid frukosten och skollunchen. Det är
också bland dem som flest anser att de orkar med skolan på ett bra sätt.
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4.2  Sammanfattning av resultaten

Forskare som Strandell (1995) och Ekblom, Bolin m fl (1992) har konstaterat att
det är viktigt att äta frukost och skollunch om man ska orka med skolarbetet, d v
s kunna koncentrera sig, vara kreativ och inte tappa humöret. Det är från maten
vi får energi när huvuddelen av det vi äter förbränns. Frukosten är det viktigaste
målet på helan dagen, eftersom vi har varit utan mat så länge när vi vaknar.
Kroppen är i stort behov av energi och därför är det viktigt att vi äter en
fullvärdig frukost om vi ska orka.

4.2.1  Vad äter elever till frukost?

Genom min första fråga i enkäten har jag fått reda på hurdan frukost eleverna
äter. De flesta elever kanske uppger att de äter frukost, men det viktiga är att
titta på vad de äter. För att få reda på om eleverna i min undersökning får i sig
tillräckligt vid frukost delade jag in frukosten i fullvärdig, enkel och otillräcklig.
Vid en fullvärdig frukost äter man gröt och mjölk eller fil/yoghurt och flingor,
smörgås och juice/frukt. Bland alla elever visar min undersökning att det är ca
26 % som äter en fullvärdig frukost. Äter man smörgås, mjölk/juice och te/kaffe
eller smörgås och fil/yoghurt är det en enkel frukost. Min undersökning visar att
ca 56 % av eleverna äter en enkel frukost. En otillräcklig frukost består av
smörgås och te/kaffe eller enbart fil/yoghurt eller juice. Ca 18 % äter en
otillräcklig frukost enligt min undersökning. I Frukostrapporten, som gjorts av
fil dr David Wyon, får man belägg för att det har betydelse vad man äter och
inte bara att man äter. Eleverna fick äta en bra frukost ena veckan och en dålig
frukost andra veckan. Den veckan när de åt en bra frukost presterade de mycket
bättre vad gäller koncentrationsförmåga, kreativitet och fysisk kondition. Bland
de elever i min undersökning som uppgett att de inte klarar av skolan på ett bra
sätt äter ca 20 % en fullvärdig frukost, ca 47 % en enkel frukost och ca 33 % en
otillräcklig frukost.

4.2.2  Frukostens betydelse

Av alla elever i enkätundersökningen har ca 24 % svarat att de märker skillnad
då de ätit frukost och då de inte har ätit frukost, eller ätit en sämre frukost. Det
som de flesta känner är trötthet och att de blir hungriga. De blir också gnälliga,
sura, får ont i magen och huvudet. Detta är störande moment och det gör att de
inte arbetar lika bra. Några elever av de som märkt skillnad tycker att de blir
piggare och orkar mer när de ätit frukost. Ca 46 % äter alltid frukost och ca 10
% aldrig frukost och kan därför inte svara på frågan. Gerhard Nordlund
(Heyman, 1998) har genom undersökningar kommit fram till att elever som äter



frukost mår bättre och har högre betyg, men det är svårt att finna vetenskapliga
bevis för att det beror på frukosten. Undersökningar gjorda av Nordlund och
Jacobson (1997) visar att orsaker till att elever hoppar över frukosten är att de
anser att de har ont om tid på morgonen eller att de inte är hungriga. Ensamhet
påverkar också ätandet.

4.2.3  Skollunchens betydelse

Skollunchen har en grundläggande betydelse för elevernas prestationer och
välbefinnande. Av de elever som svarat är det 42 % som tycker det är skillnad
på att arbeta före och efter lunch. Av dessa är det ca 53 % som tycker att de
arbetar och tänker bättre efter lunch då de är pigga, än innan då de är trötta och
hungriga. Ca 19 % tycker att man är tröttare efter lunch och därför arbetar bättre
på förmiddagen. De övriga, ca 28 %, tycker att det varierar om man arbetar
bättre före eller efter lunch beroende på vilka ämnen man har m m.
Undersökningar (Strandell 1995) visar att elever som ofta äter skollunch har inte
lika ofta huvudvärk och är mindre trötta och hängiga än de som slarvar med
skollunchen. De hänger också bättre med i skolarbetet och tenderar att ha bättre
betyg. För en del elever är skollunchen dagens enda lagade måltid. För att man
ska få eleverna att gå till matsalen måste både maten och miljön vara
tillfredsställande. Av eleverna som svarat på enkäten tycker ca 24 % att
skolmaten är bra, ca 65 % tycker att den är så där och ca 11 % tycker att den är
dålig. Ingen elev som svarat på enkäten avstår dagligen från skollunchens
huvudrätt.
   I en undersökning som Nordlund och Jacobson (1997) gjort bland
högstadieelever visade det sig att 16 % sällan eller aldrig åt av skollunchens
huvudrätt.

4.2.4  Skillnad mellan år 5 och år 8

Det är intressant att jämföra flickorna i de olika skolåren vad gäller frukosten.
Av flickorna i år 5 äter ca 38 % en fullvärdig frukost och ingen äter en
otillräcklig frukost. Bland flickorna i år 8 däremot äter ca 10 % en fullvärdig
frukost och ca 33 % äter en otillräcklig frukost. Flickorna i år 5 ägnar också
frukosten längre tid än flickorna i år 8. Ca 29 % av flickorna i år 5 sitter mellan
15 och 20 minuter och äter sin frukost. Av flickorna i år 8 är det ca 5 % som
sitter så länge. Ca 48 % av flickorna i år 8 har angett att det sitter 0-5 minuter
vid frukostbordet, medan det av flickorna i år 5 endast är 5 %. Det vore mycket
intressant att göra enkäten på flickorna i år 5 när de går i år 8 för att se om de
kommer att ändra sina frukostvanor. Pojkarna i år 8 däremot spenderar längre tid
vid frukostbordet än pojkarna i år 5.



   På fråga 1 i min undersökning har ca 10 % av flickorna svarat att de inte äter
någon frukost. Alla flickor som angav att de inte äter någon frukost går i år 8.
De ca 5 % pojkar som angav att de inte äter frukost går alla i år 5.
   Det har visat sig, enligt Gerhard Nordlund (Heyman, 1998), att ju äldre
eleverna blir ju sämre äter dem. Av eleverna som svarat på enkäten i min
undersökning äter ca 76 % av eleverna i år 5 av skollunchens huvudrätt dagligen
och ca 69 % av eleverna i år 8. Ca 19 % av eleverna i år 5 äter av skollunchens
huvudrätt 2-4 gånger per vecka, mot ca 26 % i år 8. Ca 2 % av eleverna i år 5
äter av skollunchens huvudrätt 1-2 gånger per vecka, mot ca 5 % av eleverna i år
8.

4.2.5   Skillnad mellan pojkar och flickor

Undersökningar gjorda av Gerhard Nordlund (Heyman, 1998) har konstaterat att
flickor oftare avstår från frukosten än vad pojkarna gör. I min
enkätundersökning på fråga 1 har ca 10 % av flickorna svarat att de inte äter
någon frukost mot ca 5 % av pojkarna. Däremot angav 57 % av pojkarna att de
inte äter frukost dagligen mot ca 50 % av flickorna.
  Pojkarna är bättre än flickorna på att äta skollunch (Nordlund, Jacobson, 1997).
Pojkarna är också i min undersökning bättre på att äta skollunch. Ca 78 % av
pojkarna äter dagligen, mot 69 % av flickorna.

5.  DISKUSSION



Efter att ha tagit del av elevernas svar på min enkätundersökning kan jag, liksom
forskarna, konstatera att frukosten och skollunchen är viktig för att eleverna ska
orka med skolarbetet. Människan måste fylla på energilagren i kroppen med
jämna mellanrum för att kunna koncentrera sig och orka göra det den vill och
inte minst må väl. Att frukosten är dagens viktigaste mål är rätt så givet. Efter ett
halvt dygns fasta måste man fylla på lagren för att orka med förmiddagens
arbete i skolan. Energin från frukosten räcker inte hela dagen när eleverna
anstränger sig i skolan, utan de måste äta skollunch för att orka med
eftermiddagen.

5.1 Kommentarer till enkätundersökning



Mer än hälften av eleverna i år 5 och år 8 tycker
sådär om skolmaten, men ändå äter de flesta av den
varje dag. Jag märker att det har blivit en tradition
att säga att skolmaten inte är god, fast att så kanske
inte är fallet. Min uppfattning i matsalen var att de
flesta elever åt av det mesta och riktigt bra
portioner.

På fråga 7 skulle eleverna svara på vilka måltider de
äter hemma på skoldagarna. Tre elever har då
svarat att de äter lunch hemma. Två elever har på
fråga 8 uppgett att de äter lunch med någon i sin
familj. Kanske är det så att de har någon förälder
eller något syskon som de äter lunch med hemma
eller så kallar de någon annan måltid för lunch. Om
det nu är så att tre elever äter lunch hemma får man
ha det med i beräkningarna när man tittar på hur
många som äter av skollunchens huvudrätt varje
dag.

På fråga 9 skulle eleverna svara på hur det känns att
äta själva, om de nu gör det. Ca 40 % har svarat att
det känns bra och skönt att äta själv. Det är flest
pojkar och flickor i år 8 som angett det svaret. Just
den åldern med puberteten är känslig och många
ungdomar vill slippa mammas och pappas ”tjat”,
som de uppfattar det som. Jag tror att det är en
övergångsperiod och om några år kommer de
uppskatta sällskap vid matbordet.



5.2  Frukost och skollunch

Att frukosten har betydelse för hur eleverna presterar i skolan är både jag och
forskarna överens om. Några skolor här i landet har börjat att servera
skolfrukost, antingen gratis eller för en billig penning. Detta är en bra idé som
jag tror skolorna vinner mycket på. Är eleverna inte mätta och saknar energi kan
de inte prestera så bra i klassrummet. Äter de en ordentlig frukost finns det i alla
fall en förutsättning för att de ska orka med arbetet i skolan. I dagens samhälle
arbetar oftast båda föräldrarna och många elever får göra sin egen frukost.
Resultatet blir att många äter dåligt eller inget alls. Om man bara går 15-20 år
tillbaks i tiden hade många sin mamma hemma som lagade frukost och middag.
Skolan måste ändra sig i takt med att samhället ändrar sig och skolfrukost är ett
steg i den riktningen. Jag tror också att skolan får igen mycket om den satsar på
bra miljö i skolmatsalen och en god och näringsrik mat. Likaså att skollunchen
fortsätter att vara kostnadsfri.
   Liksom tidigare undersökningar har jag kommit fram till att de som inte äter
frukost inte heller äter skollunch. I min undersökning är det flickorna i år 8 som
oftast hoppar över frukosten och det är också de som oftast avstår från att äta
skollunch. Däremot är de bäst på att äta middag hemma. Om de nu slarvar med
både frukost och skollunch borde de ju bli hungriga någon gång. Det är synd att
de inte äter tidigare så de kan utnyttja energin i skolan.
   Forskarnas resultat visar att ju äldre eleverna blir ju sämre äter de och att
pojkar är bättre på att äta än flickor. Min undersökning ger samma resultat vad
gäller skollunchen. Däremot skiljer sig min undersökning lite när man tittar på
elevernas frukostvanor. Pojkarna i år 5 äter sämre än flickorna i år 5 och sämre
än pojkarna i år 8 . Däremot äter flickorna i år 8 sämre än flickorna i år 5 och
sämre än pojkarna. Flickor och pojkar äter nog rätt så lika i år 1-6. Det är under
den tiden som flickorna oftast är duktigare än pojkarna i skolan. Efter hand som
eleverna blir äldre och kommer upp på högstadiet och gymnasiet tar pojkarna
över den rollen från flickorna. Kan en av orsakerna vara att flickorna äter sämre
än pojkarna? Och vad beror det på att flickor äter sämre? Är flickor mycket mer
lättpåverkade av media än vad pojkar är vad gäller utseende?

5.3   Förslag till fortsatt forskning

Det som jag blev uppmärksammad på när jag skulle göra detta arbeta var att det
var svårt att få tag på litteratur som passade till mitt ämne. Därför hoppas jag att
mycket forskning kommer göras inom detta område framöver. Något som jag
tycker skulle vara intressant är att följa en klass ett par år för att se när de ändrar
sina matvanor, om de nu gör det, och då få reda på orsaken till varför de gör det.



Om man träffade klassen varje dag skulle det också vara lättare att se vilken
påverkan deras matvanor har på skolarbetet.
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Enkätundersökning

I den här undersökningen kommer du att vara anonym. Du behöver inte uppge
ditt namn, bara vilken år du går och om du är pojke eller flicka.
   Du svarar på frågorna genom att ringa in ditt svar och i de fall där rader finns
skriver du på dessa.

Pojke                Flicka                        År  5                År  8

1. Vad äter du till frukost?

Smörgås          Ägg          Fil/yoghurt           Flingor          Gröt           Juice

Mjölk          Kaffe        Te            Annat____________________

2. Hur lång tid sitter du ner för att äta din frukost?

0-5 min        5-10 min        10-15 min        15-20 min        Mer än 20 min

3a. Märker du någon skillnad på dig i skolan när du har ätit frukost och då
       du inte har ätit frukost, eller ätit en sämre frukost?

Ja           Nej           Vet ej, äter alltid frukost            Vet ej, äter aldrig frukost

3b. Om du märker någon skillnad vad är det då du märker?

       _____________________________________________________________

4.  Så här känner jag när jag tänker på skolmaten

5. Hur ofta äter du av skollunchens huvudrätt i genomsnitt i veckan?

Varje dag           2-4 ggr           1-2 ggr           Aldrig

6. Tycker du att det är någon skillnad på att arbeta före och efter lunch?



      ___________________________________________________________

7. Vilka måltider äter du hemma på skoldagarna?

Frukost                Lunch                Middag                Mellanmål

8.  Vilka måltider äter du med någon i din familj?

     Frukost                Lunch                Middag                Mellanmål

9.  Om du äter själv, hur känns det?

______________________________________________________________

10.  Skulle du äta mer om du åt med någon i din familj?

       Ja                Nej

11.   Vad anser du vara nyttig mat?

        ____________________________________________________________

12.   Äter du nyttig mat?

 Ofta             Ibland             Nej

13.   Tycker du att du orkar med skolan på ett bra sätt?

______________________________________________________________

Tack för hjälpen!    Karin


