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Sammanfattning
Målet med denna undersökning var att identifiera mat, sömn och motions inverkan på elevers

vakenhet i skolan och vilka skillnader det finns mellan pojkar och flickor. Undersökningen är

gjord i enkätform bland 35 elever, 19 pojkar och 16 flickor, i år 6 på en skola i Linköping.

Under fyra dagar fick deltagarna i undersökningen uppge vad de åt, hur mycket de sov och

hur mycket de brukar motionera. Studien visar också resultat från frukostförsök som gjorts på

olika skolor. Syftet med frukost i skolan grundar sig på ett försök att få elever att må bättre

den tid de tillbringar i skolan och på så vis även kunna förbättra sina resultat i skolan. Till

undersökningen hör även en intervju med Kerstin Gunnarsson, enhetschef på LK Kost och

Restaurang i Linköpings kommun, för att lyfta fram kommunens del i skolmatfrågan.

Resultatet har tagits fram genom att jämföra riktlinjer för skolmat och aktuell litteratur kring

näringslära, sömn och motion med undersökningens resultat. Resultatet av jämförelsen visar

om deltagarna äter, sover och motionerar som de borde och hur vanorna påverkar deras

vakenhet i skolan.

Deltagarna sover i genomsnitt nästan nio timmar per natt, vilket är bra. De äter i regel en bra

frukost bortsett från frånvaron av frukt, deltagarna äter överhuvudtaget lite frukt. Majoriteten

är emot frukost i skolan. Schemat för skoldagen innebär ett långt förmiddagspass och ett kort

eftermiddagspass. Trots det långa förmiddagspasset äter 76 procent av deltagarna inte något

mellanmål. Endast två pojkar äter mellanmål i skolan. Till lunch äter deltagarna för mycket

proteinrika och för lite fiberrika livsmedel, mot vad Livsmedelsverket rekommenderar. Som

en lösning på problemet rekommenderar Kerstin Gunnarsson vid LK Kost ett slags socialt

bord i klassrummet. På detta bord ska det stå frukt och vatten som eleverna kan förse sig av

när de själva vill, exempelvis under det långa förmiddagspasset.

Tolv av eleverna motionerar inte regelbundet, och av dessa hävdar elva att de brukar känner

sig trötta någon gång under dagen i skolan. Av de faktorer som behandlats i undersökningen

är det för lite motion och mat som innehåller för mycket protein och fett, men för lite fibrer,

som kan vara bidragande orsaker till elevers trötthet i skolan.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Idag lever vi i en värld där stora delar av mänskligheten svälter, medan människor i

västvärlden lider av sjukdomar som är ett direkt eller indirekt resultat av fetma. Jag läser i

tidningen om svenska läkare vid Huddinge sjukhus som vill ge barn bantningspiller, samtidigt

som debatten om det onaturligt smala ”modellidealet” är högaktuell.

I lärarutbildningen har jag läst många olika teorier om in- och utlärning, men vad är alla dessa

teorier värda om eleverna inte orkar följa med i skolarbetet på grund av att de äter för lite eller

att de inte äter rätt sorts mat. Jag är helt enkelt rädd att ungdomar idag inte äter vad de borde.

I häftet ”Nationella mål och strategier för nutrition 1999 – 2004”, står  under ”Mål 2” att läsa

följande citat:

Samarbetet med lärarhögskolor ska vidareutvecklas med syfte att genom

lärarutbildningarna stärka skolans och förskolans hälsoarbete. Ett nätverk

bestående av lärarutbildningar för en hälsofrämjande skola ska stödjas genom

återkommande möten för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.1

Förhållandet kost och skola går hand i hand, i varje fall verkar denna symbios bli allt starkare

inför framtiden. Som lärarstuderande inser jag att den nuvarande stora insikten av matens

betydelse för skolan kommer att påverka mig i mitt kommande yrke. Årsskiftet 2001 / 2002

räknar jag nämligen med att stå som färdig och nyexaminerad SO 4-9 lärare.

Genom litteraturstudier har jag fördjupat mig i kroppens behov, samtidigt som jag i en

enkätundersökning bland tolvåringar samlat in fakta kring deras kost-, sömn- och

motionsvanor. I enkäten har deltagarna bland annat fått svara på om de brukar vara trötta i

skolan och i så fall när under dagen. Detta för att om möjligt identifiera om ovanstående vanor

kan vara orsak till elevernas trötthet i skolan. Studien omfattar 35 individers kost- och

sömnvanor under fyra dagar, varför jag valde enkätundersökning i stället för intervju.

                                                                
1 Folkhälsoinstitutet och livsmedelsverket. (1999) s. 11



1.2 Begreppsdefinitioner
Samtliga begreppsdefinitioner är hämtade från Norstedts svensk ordbok + uppslagsbok.

Göteborg: Språkdata och Norstedts Förlag AB, 1997.

Aminosyra Organisk syra som bygger upp protein.

Cerealier Sädesslag.

Diabetes En ämnesomsättningssjukdom med förhöjning av blodets sockerhalt.

Endorfin Ett naturligt, morfinliknande ämne i nervcellerna med förmåga att

lindra smärta.

Enzym Typ av katalysator av biokemisk karaktär.

Essentiell Mycket väsentlig. Livsviktig.

Glycerol En sötaktig trögflytande vätska som utvinns ur fetter och oljor.

Hemoglobin Blodets röda, syrebärande färgämne.

Hormon Ämne som sprids till olika kroppsorgan genom blodet och reglerar

dessas verksamhet.

Immunsystem Immunförsvar, organiskt skydd mot smittämnen.

Katalysator Ämne som har förmåga att påskynda (eller hämma) kemisk reaktion

utan att självt förändras.

Kolesterol Ett organiskt ämne som förekommer i små mängder i alla celler hos

ryggradsdjur och kan lagras bland annat i kärlväggarna och förorsaka

åderförkalkning.



Laktos Mjölksocker.

Polym Mycket stor, kedjeliknande molekyl som uppkommit genom upprepad

sammanlänkning av mindre molekyler.

Ämnesomsättning Upptagande, omvandling och avgivande av olika ämnen hos levande

organism.



2 Syfte och problemformulering

2.1 Syfte
Med detta arbete vill jag fördjupa min kunskap inom näringslära samt undersöka om det finns

något samband mellan barns näringsintag, sömn- och motionsvanor och deras vakenhet i

skolan.

2.2 Problemformulering
• Vilka typer av närings- och specialämnen behöver kroppen?

• Varför behöver människan motion och sömn?

• Vilka riktlinjer finns för skolmatens innehåll?

• Vad innebär frukost i skolan?

• På vilka sätt går det att urskilja samband mellan näring, sömn och motion i förhållande till

vakenhet hos elever i grundskolan? Finns det några skillnader mellan pojkar och flickor?



3. Litteraturgenomgång

3.1 Näringslära
Livsmedel delas upp i näringsämnen och specialämnen. Näringsämnen är protein, fett och

kolhydrater. Specialämnen är ämnen som vitaminer och mineral.2 De

näringsrekommendationer som görs för skolmåltider baseras på den tredje upplagan av

Svenska Näringsrekommendationer, SNR, som publicerats 1997. (se bilaga 1)

3.1.1 Näringsämnen
Näringsämnen bryts genom matspjälkningen ned till enkla ämnen med hjälp av olika enzymer

och kan sedan tas upp i tarmen. Genom ämnesomsättningen, metabolismen, omvandlas

merparten av dessa ämnen och förbränns, vilket ger kroppen energi. Återstoden av dessa

ämnen omvandlas till byggstenar i kroppens celler.

3.1.1.1 Protein
Protein består av polymerer (långa kedjor) av aminosyror och har flera funktioner i kroppen.

De har en katalyserande funktion i form av enzymer, och en transporterande funktion, till

exempel i form av hemoglobin. Dessutom återfinns protein som stödsubstans i kroppens

celler. I matspjälkningen bryts proteiner ned till peptider, som är mindre proteiner, för att

sedan brytas ned till aminosyror. I kroppens proteiner ingår tjugo stycken olika aminosyror.

Av dessa tjugo är åtta essentiella, det vill säga de måste tillföras med födan då kroppen själv

inte kan producera dem. Näringsvärdet för livsmedel bestäms av den begränsande

aminosyran.

Människan behöver ungefär 40-80 gram högkvalitativt protein dagligen och proteinkällorna

kan vara både animaliska och vegetabiliska. Exempel på livsmedel som innehåller mycket

protein är kött, mejeriprodukter, bruna bönor, vete, majs och potatis. I en skolmåltid för ett

barn som är tio till tolv år, bör protein utgöra cirka 20 procent av energin. (se bilaga 1)

                                                                
2 Andersson, S. m. fl. (1999)



Underskott av protein kan leda till bland annat försämrat immunförsvar, förlust av

muskelmassa och extrem trötthet. Överskott av protein är heller inte bra och kan på kort sikt

bland annat leda till värk vid menstruation, dålig uthållighet, allmän tröghet och värk i

kroppen. På lång sikt kan ett proteinöverskott leda till njur- och leverproblem, ökad

kolesterolhalt i blodet vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och förlust av kalcium i

skelettet som i sin tur kan leda till benskörhet och tandlossning.3

3.1.1.2 Fett
Fett bryts ned i tolvfingertarmen och tunntarmen till glycerol och fettsyror, vilka forslas via

tarmlymfan ut i blodet. Blodets fetthalt, kolesterolhalt, ökar kraftigt efter en fet måltid.

Kolesterol finns i flera former, förenklat kan man dela in det i snabba, lättnedbrytbara, och

långsamma, svårnedbrytbara, kolesterol. Dessa kolesterol bildas av olika typer av fettsyror.

Man skiljer mellan mättade fettsyror, transfettsyror, enkelomättade- och fleromättade

fettsyror. Omättade fettsyror innehåller dubbelbindningar, mättade fettsyror innehåller inga

dubbelbindningar då fettets kol bundit till sig väte. Mättat fett är fast i konsistensen. 4 Fett är

väldigt energirikt och kan vara skadligt vid överkonsumtion, då det bland annat ökar risken

för hjärt- och kärlsjukdomar.5 Det är främst de mättade fetterna som förekommer i animaliska

produkter som bidrar till höjningen av den långsamma och skadliga kolesterolhalten i blodet.

Olika symptom som förknippas med en stor fettkonsumtion kan vara

matsmältningsrubbningar med gasbildning, rapningar med sura uppstötningar, trötthet eller

gallsten. 6 Men fett är naturligtvis inte bara skadligt, utan även nödvändigt, bland annat för att

vi ska kunna ta till oss de vitaminer som är fettlösliga och alltså kräver en måttlig mängd av

fettkonsumtion. Det är även så att vissa av de fleromättade fettsyrorna är essentiella, de kan ej

byggas upp i kroppen utan måste tillföras med födan. Dessa fettsyror är bland annat viktiga

komponenter i kroppens cellmembran, cellernas yttersta skikt.7 Enligt SNR bör fett i

dagskosten som helhet inte ge mer än cirka 30 procent av energin, men vid lunch- och

middagsmåltid tillåts något mer. (se bilaga 1)

                                                                
3 Wilhelmsson, P. (1997)
4 Christenson, I. Sundling, I-M. (2000)
5 Andersson, S. m. fl. (1999)
6 Wilhelmsson, P. (1997)
7 Andersson, S. m. fl. (1999)



3.1.1.3 Kolhydrater
Kolhydrater förekommer som enkla sockerarter, monosackarider, där de vanligaste är glukos

och fruktos vilka finns i frukter och bär. När dessa monosackarider uppträder som

sammansatta, komplexa, kolhydrater delas de in i tre olika grupper:

• Disackarider, består av två monosackaridgrupper. Exempelvis glukos och fruktos som

utgör vanligt socker, sackaros.

• Oligosackarider, består av tre till nio monosackaridgrupper.

• Polysackarider, består av många monosackaridgrupper.

De flesta kolhydraterna spjälkas i tarmen till monosackarider och tas upp som näring. Detta

”blodsocker” förser alla kroppens celler med energi.8 Kroppen får snabb energi som inte varar

länge genom de enkla kolhydraterna, medan de komplexa förbränns långsammare och förser

kroppen med energi under en längre tid. De komplexa kolhydraterna är på så vis den

viktigaste energikällan. 9 Men det finns också kolhydrater som inte kan spjälkas i tarmen,

dessa kolhydrater samlas under namnet kostfiber. Gemensamt för alla kostfibrer är att de

består av polysackarider, vilka inte kan lösas upp av de enzymer som ingår i vårt

matspjälkningssystem. Kostfibrerna är ändå väldigt viktiga för vår matspjälkningsprocess, då

de binder vätska till grovtarmen och stimulerar tarmens rörelser.10 Vid ett för stort sockerintag

riskerar man bland annat att få huvudvärk, yrsel, matthet, blindtarmsinflammation,

förstoppning och i förlängningen diabetes.11 Enligt SNR bör skollunchen innehålla cirka 47

energiprocent kolhydrat. (se bilaga 1)

3.1.2 Specialämnen
Specialämnen fyller, som namnet avslöjar, olika specifika uppgifter i kroppen. Som regel

behövs de bara i en liten mängd, men kroppen kan inte producera dem själv, utan de måste

tillföras med födan. Naturligtvis finns inga regler utan undantag och i detta fall är undantaget

vitamin D, som till viss del kan bildas i huden vid solljus. Specialämnen är känsliga och i den

moderna livsmedelsproduktionen försämras råvarornas näringsvärden vid exempelvis en tidig

skörd av omogna frukter, för att de skall tåla transporter och lagring. Även kroppens

                                                                
8 Andersson, S. m. fl. (1999)
9 Wilhelmsson, P. (1997)
10 Andersson, S. m. fl. (1999)
11 Wilhelmsson, P. (1997)



upptagnings- och lagringsförmåga av olika specialämnen kan hämmas av en rad andra ämnen,

till exempel alkohol, kaffe, tobak och p-piller.

3.1.2.1 Vitaminer
Det finns två typer av vitaminer, fettlösliga och vattenlösliga. Till de fettlösliga räknas

vitamin A, -D, -E och –K, vilka förekommer i feta födoämnen som smör, grädde,

vegetabiliska oljor, kött och fisk. De har egenskapen att de förlorar lite eller inget av sitt värde

vid den upphettning som sker vid matlagning. Överskottet av vitaminer som inte förbrukas

under ämnesomsättningen, tas till vara och lagras i kroppen. Till de vattenlösliga räknas de

olika B vitaminerna och vitamin C. Dessa måste tillföras till kroppen kontinuerligt, då de till

skillnad från de fettlösliga vitaminerna inte kan lagras någon längre tid, utan helt enkelt

kommer att kissas ut.12 Brist på något vitamin kan leda till störningar i ämnesomsättningen.

Vid brist på till exempel vitamin A kan skador på ögats bindehinna och hornhinna uppstå och

brist på vitamin B12 kan leda till blodbrist, anemi. 13

3.1.2.2 Mineral
Mineral är fasta ämnen med kristalliknande struktur som varken har animaliskt eller

vegetabiliskt ursprung. De fungerar som grundstenar och komponenter för många av kroppens

olika funktioner, bland annat genom att de stödjer energiproduktion och kemiska reaktioner i

kroppen. För att få i sig alla mineral som kroppen behöver är det viktigt att äta en rikt varierad

kost.14 Detta är viktigt då födan måste tillföra mineralämnen som innehåller fosfatjoner och

metalljoner. Kalcium och fosfatjoner ingår i skelett och tänder, och vissa metalljoner ingår i

enzymer och är viktiga för deras aktivitet.

Vissa mineral behövs i ytterst små mängder och kallas spårämnen. Av dessa spårämnen finns

det sju stycken som man med säkerhet vet är livsnödvändiga, essentiella, för människan.

Dessa sju är järn, zink, koppar, selen, mangan, molybden och krom. Dessa spårämnen är så

viktiga att man blir sjuk om någon av dem uteblir från kosten. Den vanligaste åkomman är

järnbrist, anemi. Järnjoner ingår i kroppens hemoglobin.15

                                                                
12 Wilhelmsson, P. (1997)
13 Andersson, S. m. fl. (1999)
14 Wilhelmsson, P. (1997)
15 Andersson, S. m. fl. (1999)



Vid mineralbrist kan följande system i kroppen störas:

• Immunförsvaret

• Energiproduktionen

• Hormonsystemet

• Vitaminproduktionen

• Blodbildningen

• Enzymsystemet

• Fortplantningen

• Hjärt- och kärlsystemet

• Hår, hud och naglar16

3.1.3 Vatten
Av vår kropps totala vikt utgör vatten 45-75 procent. En människa bör under normala

förhållanden dricka cirka tio milliliter vatten per halvkilo kroppsvikt och dag. Vid

ansträngning bör hon öka vätskeintaget. Vatten fyller många viktiga funktioner i kroppen, det

är av stor betydelse vid inlärning och tankeverksamhet. Detta kan bland annat förklaras med

att vattnet bistår matsmältningen, då det löser och transporterar matsmältningsenzymer. Det

bistår även andningen genom att hålla lungsäckarnas yta fuktig så att syret kan upplösas och

överföras till blodet där vattnet även ökar hemoglobinets syrebärande förmåga. Dessutom

styrs kroppen av elektriska impulser. Dessa impulser rusar fram i nervsystemet och styr vårt

tänkande, lärande och handlande. I dessa nervsystem är vatten, det universella lösningsmedlet,

oumbärligt för att de elektriska impulserna skall kunna rusa fram. Förenklat kan man säga att

kroppens celler är negativt laddade på insidan och positivt laddade på utsidan och dess

spänning beror på kroppens vätskenivå. Om spänningen är låg, blir det svårare för nervernas

elektriska impulser att ta sig fram.

För att kroppens nerv- och muskelfunktioner skall kunna fungera krävs en balans mellan salt

och vatten. Denna balans sköts av njurarna. Salt innehåller en positivt laddad jon, en

natriumjon, och en negativt laddad jon, en kloridjon. Vattnet löser upp saltet i dess

ursprungliga atomer, vilket är nödvändigt för att de skall kunna ingå i och överföra kroppens

elektriska signaler. Men systemet är känsligt och vissa kemikalier är vätskedrivande, vilket

                                                                
16 Wilhelmsson, P. (1997)



försvårar njurarnas arbete. Många människor dricker en kopp kaffe när de börjar känna sig lite

trötta. Koffeinet verkar uppiggande, men är dessvärre vätskedrivande. Vad kroppen

egentligen skulle behöva är ett glas vatten. Genom att dricka kaffet försämras njurarnas

möjlighet att hålla kroppens vätskebalans, då ytterligare vätska går förlorad. Den negativa

effekten av att tillföra vätskedrivande ämnen innebär ytterligare en nackdel. Hjärnan består av

cirka 90 procent vatten. De vätskedrivande ämnen som inte bara finns i kaffe, utan även i

alkohol och vissa sorters läsk, torkar ut hjärnan genom att minska produktionen av

ryggmärgsvätska. Ryggmärgsvätskan omger hjärnan och håller den fuktig. När hjärnan torkar

får vi huvudvärk.

3.1.4 Syre
Av kroppens hela näringssystem är syret pricken över i. Syret rusar runt i kroppens blodådror,

burna av de röda blodkropparna. Lungorna förser blodet med syre och födan förser genom

matsmältningssystemet blodet med näring, som sedan transporteras ut till kroppens alla delar.

När syret når cellen oxideras och lösgörs energi. En femtedel av allt syre går till hjärnan. För

att syresättningen och blodcirkulationen ska fungera väl kräver kroppen frisk luft och

motion. 17

3.2 Motion och sömn
Förutom att äta rätt mat är även motion och sömn viktigt för hälsan. För lite av motion och

sömn sliter på både den fysiska och psykiska hälsan. Det är heller inte bra med överdriven

motion då det sliter på kroppen och kan försämra immunförsvaret.18

3.2.1 Motion
Effekterna av regelbunden motion är många, bland annat hjälper motionen kroppen vid

upptag och omsättning av näring, då den stimulerar matspjälkningen, förebygger

förstoppning, ökar muskelmassan och minskar fettförrådet. Den förbättrade rörelsefunktionen

som motion ger ökar muskelstyrka, stärker senor, muskelfästen och leder. Motionen

förebygger ryggbesvär, tränar koordination och balanssinne och frigör endorfiner som ger

kroppen en naturlig stimulans. En god kondition ger kroppen en ökad cirkulation, som på kort
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sikt förbättrar kroppens syresättning och vakenhet och på lång sikt förebygger hjärt- och

kärlsjukdomar. Motion påverkar människan mentalt då sömnen förbättras och

stressymptomen minskas. I många fall ger motionen en kontakt med naturen, vilket stimulerar

ett ökat välbefinnande och ett positivt tänkande.19 Det är viktigt för hjärna och nervsystem att

kroppen fungerar bra fysiskt, då ökar förmågan att sända och tolka impulser och

tankeverksamheten blir klarare.20

För att motionen skall vara så gynnsam som möjligt och på ett tillfredsställande sätt hålla

kroppens funktioner i gång, bör man motionera regelbundet. Det är inte ett träningspass längd

eller intensitet som avgör träningens effektivitet, om inte träningen sker regelbundet. En rask

promenad på 20-30 minuter dagligen är fullt tillräcklig för att positivt påverka kroppens

funktioner.21

3.2.2 Sömn
Den nattliga sömnen behöver vi för att må bra och kunna klara de prestationer dagen kräver.

Är man inte ordentligt utsövd fungerar tankeverksamheten dåligt och man får

koncentrationssvårigheter. Under sömnen ökar kroppens olika hormon. Sömnbehovet varierar

mellan olika individer. En vuxen människa behöver sova cirka åtta timmar per dygn, medan

ett barn behöver sova något mer. Människans dygnsrytm, eller den biologiska klockan styrs

av hypothalamus som är en hormon- och nervsystem styrande del av hjärnan. Vissa

människor är morgonmänniskor och är piggast på förmiddagen, medan andra är

kvällsmänniskor och är således mest aktiva på kvällen. Detta fenomen är till viss del medfött,

men vi kan påverka vår dygnsrytm att stämma med det liv vi lever. Vare sig man är morgon-

eller kvällsmänniska så påverkar även blodsockerhalten vakenheten. Lång tid mellan

måltiderna framkallar trötthet. Efter ett kraftigt mål mat kommer tröttheten smygande, all

energi går åt för att smälta maten. Genom att äta regelbundet och äta mellanmål mellan

huvudmålen håller man sig piggare hela dagen. 22
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Det finns olika teorier om vad som sker under sömnen. Som en biologisk funktion visar

studier att skadade nervkopplingar i hjärnan läks vid sömn. Drömmarna har en psykologisk

funktion och hjälper oss att bearbeta känslor. Svenska studier visar att för lite sömn kan

påverka kroppen negativt och rent av sänka immunförsvaret.23

3.3 Riktlinjer för skollunch
Livsmedelsverkets och Centrum för Tillämpad Näringslära/Hälsomålets ”riktlinjer för

skolluncher” inleds med följande citat:

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, orka arbeta och

gå i skolan. Elever som äter en tillräcklig lunch orkar koncentrera sig under

lektionerna och har därför bättre förutsättningar för att prestera bra i skolan.

Skollunchen är därför en viktig resurs i skolarbetet. Idealet är att skollunchen

ska vara så tilltalande att varken elever eller den vuxna skolpersonalen väljer

andra alternativ till lunch. Då kan skolrestaurangen bli en positiv mötesplats för

hela skolan. En riktigt bra skollunch är både god, hälsosam och lustfylld!24

3.3.1 Skollunchen
Det vetenskapliga underlaget för att planera kost som ger god hälsa görs av SNR, Svenska

Näringsrekommendationer, tredje upplagan, publicerad 1997. Rekommendationerna

inbegriper referensvärden för energi och flera näringsämnen och en fördelning av energin

över dagens måltider.25 Fördelningen bör ske jämnt över dagen. Lämpligen bör

energifördelningen vara 20-25 procent för ett morgonmål, 25-35 procent lunch och 25-35

procent kvällsmål. Två eller tre mellanmål bör bidra med resterande energi och näring.

Måltiderna bör avnjutas i lugn och ro och med jämna mellanrum. 26 Lunchmåltiden kan vara

något fetare och innehålla mer protein än vad som rekommenderas procentuellt för ett

dagsintag, då frukost och mellanmål i regel är magrare och innehåller mer kolhydrater. (se

bilaga 1)
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3.3.2 Tallriksmodellen
En lämplig sammansättning av skollunchen görs av den så kallade tallriksmodellen, i vilken

livsmedel delas in i tre delar för att ge balans åt måltiden. Del ett och två är något större än del

tre. Del ett representeras av kolhydratrika livsmedel som potatis, pasta, ris och bröd. En

skollunch med en för liten del av kolhydrater ger en sämre mättnadskänsla och mindre ork för

eftermiddagen. Del två representeras av rotfrukter, frukt, grönt och bär, vilka är viktiga källor

för vitaminer, mineralämnen och kostfiber. Salladsbord och olika tillagade rätter ökar

variation och konsumtion av denna mycket viktiga del av kosten. Salladsbordet bör se

lockande ut och vara placerat så att barnen tar av det innan de fyllt tallriken med annan mat.

Den tredje och minsta delen representeras av proteinrika varor som kött, fisk, ägg, baljväxter

och mejeriprodukter. Dessa livsmedel är dessutom viktiga källor för mineralämnen som järn,

zink och kalcium. En variation mellan de olika proteinrika rätterna är att föredra, då de

innehåller olika mineral.

3.3.3 Flera alternativ
Eleverna bör erbjudas minst två olika lagade rätter till lunch, då ett bredare utbud ökar

sannolikheten att alla elever äter av skollunchen. I dagens skola finns krav på alternativ till

den ordinarie maten från flera grupper av människor, som av olika skäl inte äter vissa

livsmedel. Det kan bland annat bero på etiska, medicinska, etniska eller religiösa skäl som

dessa människor inte kan äta den vanliga skolmaten. Skolrestaurangen skall därför även

kunna erbjuda särskilda specialrätter vid sidan av den ordinarie maten. Vidare kan ett

genomtänkt och välfyllt salladsbord, tillsammans med bröd, utgöra ytterligare alternativ till

den ordinarie maten. Salladsbordet bör innehålla minst två komponenter från C–vitaminlistan,

minst tre komponenter från kolhydrat- / kostfiberlistan och slutligen ett valfritt antal av

dekorationsgrönsaker.27

3.4 Skolfrukost
Frukosten är väldigt viktig för att vi ska orka hela dagen, den bör utgöra hela 20-25 procent av

den energi vi stoppar i oss under en dag. En grötfrukost är att rekommendera, men för att

undvika att man tröttnar på det, är det lämpligt att variera sin frukost. Olika kombinationer

som rekommenderas är gröt, mjölk, bär/mos/sylt, smörgås med pålägg eller fil, flingor/müsli,
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bär/mos/sylt, smörgås med pålägg eller slutligen mjölkchoklad, frukt/grönsak, smörgås med

pålägg. 28

På flera skolor i landet har gjorts försök med frukost i skolan. Bland annat serverade Ystads

alla skolor frukost under 1999. Merparten av elever och personal tyckte att det var bra med

skolfrukosten, då eleverna orkade med dagen bättre, var lugnare och överhuvudtaget mådde

bättre.29 En enkätundersökning från Sylteskolan i Trollhättan visar varför vissa barn inte äter

frukost hemma på morgonen. De tre främsta orsakerna är att barnen tycker att det är tråkigt att

äta ensamma, att familjen inte brukar äta frukost eller att barnen hellre sover lite längre.30

3.4.1 Varför frukost i skolan?
Vi människor är olika, en del är morgonmänniskor och andra inte. Morgonmänniskorna är

pigga och äter frukost, de hänger därför lättare med i skolan. En studie vid Umeå Universitet

visar att 90 procent av alla som påstår sig vara pigga i skolan har ätit frukost.

Kvällsmänniskan är trött på morgonen, sover längre och hinner inte äta frukost. Efter en natt

utan mat vill kroppen ha näring, den vill spara på reserverna, men får den då ingen näring

påverkar det humöret och man blir rastlös och irriterad. Är eleven redan innan dåligt

motiverad till skolan kommer den ha väldigt svårt att prestera någonting alls i denna situation.

Sömnforskarna vid Karolinska Institutet, professor Torbjörn Åkesrstedt och docent Mats

Gillberg, menar att vi i det moderna samhället har skjutit fram midnatt fyra timmar från det

gamla bondesamhället där människorna gick och lade sig när det blev mörkt. Därför borde

inte skolan börja förrän klockan 09.00. Skoldagen skulle då börja med frukost och själva

undervisningen skulle inte börja förrän vid klockan 09.30. I sin tur kommer lunchen tvingas

att bli serverad senare, vilket skulle vara riktigt. Kroppen är i behov av olika ämnen vid olika

tidpunkter på dagen. Som det är nu serveras den lite fetare lunchen för tidigt då kroppen är i

behov av kolhydrater under första delen av dygnet. Den lite fetare och proteinrikare maten

behövs senare på dagen när kroppen skall fylla på sitt nattliga förråd.
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3.4.2 Nackdelar med skolfrukost
När Arla gick in som sponsor vid Sylteskolans frukostförsök kom i genomsnitt 250 av skolans

650 elever och åt. Skolmatsalen var öppen mellan klockan 06.45 och 07.45, vilket ledde till

att det var svårt att locka de sömnigare eleverna. Det var alltså svårt att få de som redan innan

inte brukade äta frukost att komma. Däremot kom elever som egentligen inte behövde

erbjudas frukost. Men det största problemet var skolskjutsarna. Alla barn kom inte i tid för att

hinna äta. Lösningen på problemet skulle kunna vara en flexibel skolstart, menar skolans

rektor Henrik Kamp.31

3.4.3 Pilotundersökning av frukost i skolan
Mjölkfrämjandet, med Annichen Kringstad som projektledare, gjorde 1998 en

pilotundersökning av frukost i skolan. Bakgrunden till undersökningen var de alarmerande

uppgifterna från landets skolsköterskor att ungdomars frukostvanor blir allt sämre och sämre.

När eleven går hem efter skolan ska hon/han ha ätit 60 procent av dagens energibehov.

Ungdomen är en period i livet med extremt stort sömn- och energibehov, framför allt då

kroppen växer mycket. Ett rikligt intag av järn och kalcium är viktigt för blod och

muskelbildning, dessutom behövs blodsocker för att vi ska vara pigga. Barn och ungdomar

som är mätta kan koncentrera sig bättre och kan också ta del av skolarbetet på ett bättre sätt.

När vuxna inte ätit frukost finns oftast möjlighet till en ordentlig morgonfika, men den

möjligheten har inte barnen i samma utsträckning. Men nu är intresset stort för frukost i

skolan, både hos elever, lärare och skolsköterskor. Även mejeriföretagen har intresse av

frukost i skolan, då de ser både lång- och kortsiktiga vinster för egen del. Men

mejeriföretagen ser även en vinst i att hjälpa barn och ungdomar till bättre frukostvanor inför

livet.

3.4.3.1 Syfte med pilotundersökning
Syftet med undersökningen var att samla erfarenheter av såväl praktisk som teknisk karaktär

kring en skolfrukost, men också för att se vad som händer då elever och personal får möjlighet

att äta frukost på morgonen i skolan före skolstart.
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3.4.3.2 Metod och genomförande av pilotundersökning
Projektet utfördes på sju skolor, både grund- och gymnasieskolor, vilka var fördelade över

hela landet. Under tre veckor erbjöds elever och personal gratis frukost. Projektet följdes upp

genom elevenkäter, personalenkäter, närvarostatistik, produktuppföljning och slutligen

ekonomiskt.

3.4.3.3 Resultat av pilotundersökning
Genom elevenkäterna framgår att ju äldre eleverna blir, desto sämre blir de på att äta frukost

hemma. Detta mönster återspeglas i undersökningen, då eleverna i år 1-6 åt skolfrukost i

högst utsträckning, medan gymnasieeleverna var sämst på att gå dit. Hela 90 procent av

eleverna anser att frukost i skolan är en bra idé, och hälften av eleverna uppger att de åt en

bättre frukost när den serverades i skolan. Liksom eleverna tyckte 90 procent av personalen

att frukost i skolan var en bra idé, med motiveringen att eleverna verkade må bättre under den

tid projektet pågick.32

3.4.4 Frukostförsök på Rosendalsskolan
I Linköping har ett frukostförsök gjorts under åtta veckor på Rosendalsskolan, höstterminen

1999. Ansvariga för projektet var skolans skolsköterska, Christina Andersson, och enhetschef,

Hans Gustavsson. Bakgrunden till försöket ligger i kommunens program för mandatperioden

1999 – 2002, som fastslår att någon skola i Linköping skall prova skolfrukost. Det fanns även

önskemål om skolfrukost från Rosendalsskolans föräldraförening. Syftet med

skolfrukostförsöket var att se om frukost i skolan kunde påverka elevernas känsla av

välbefinnande samt om elevernas kostvanor förändrades. Försöket utvärderades genom

kartläggande av elevernas frukostvanor före, under och i slutet av projektet och lärarnas

uppfattning om hur eleverna mår före lunchrasten. Av skolans 300 elever deltog cirka 180

stycken. Försökspersonerna gick i klass 2-5.

3.4.4.1 Resultat av frukostförsök på Rosendalsskolan
Försöket resulterade i att det antal elever som före projektet brukade ha ont i huvudet eller i

magen under skoldagen halverades. Av de elever som före undersökningen brukade känna sig

trötta i skolan, uppgav en tredjedel att de inte längre var trötta. Under försöket mådde eleverna
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överlag bättre än innan. Lärarna såg en klar förbättring i alla avseenden under försöket.

3.4.4.2 Slutsats av frukostförsök på Rosendalsskolan
Trots att försöket gjordes i november och december upplevde eleverna ett ökat välbefinnande.

Eleverna åt främst frukost i skolan för att det var roligt att äta med sina kamrater. Föräldrarnas

reaktion var positiv, då de kände mindre stress hemma på morgonen. Eleverna äter en större

frukost i skolan än vad de gör hemma, då de har hunnit bli hungriga. Försökets resultat är

positivt, eleverna upptäckte att de mår bättre när de äter en bra frukost, vilket även gäller de

elever som tidigare inte åt frukost överhuvudtaget.33

3.5 Skolans styrdokument
Vad säger skolans styrdokument om elevernas fysiska och psykiska hälsa?

3.5.1 Lpo 94
Enligt Lpo 94 framkommer att:

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta

kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling

till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.34

För att kunna lära och utvecklas på bästa sätt måste grundförutsättningarna vara

tillfredsställda. Om detta står det i Lpo 94, under rubriken ”God miljö för utveckling och

lärande”, att:

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och

lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan

skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning,

tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla

grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev

har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.35
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3.5.2 Kursplaner för grundskolan
Eleven skall i skolan få kunskap om kroppens hälsa i ämnena hemkunskap och idrott.

Kursplanen för hemkunskap innebär bland annat att undervisningen skall ge praktiska och

teoretiska kunskaper av betydelse för hälsa och livskvalitet. Hemkunskap skall ge kunskap i

och samband mellan livsstil, mat, hälsa, miljö och folkhälsa. I slutet av det femte skolåret

skall eleven vara medveten om vad som ingår i en väl sammansatt måltid. Kursplanen för

idrott innebär bland annat att barn och ungdomar får kunskap om hur den egna kroppen

fungerar och hur man genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan

förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande. Undervisningen skall ge eleverna möjlighet

att se olika former av kroppsrörelse, mat och motion ur ett allmänt hälsoperspektiv, men

också ge förutsättningar för ett personligt ställningstagande. Vid slutet av det femte skolåret

skall eleven kunna ge synpunkter på den egna arbetsmiljön i skolan. 36
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4. Metod - genomförande

4.1 Enkätundersökning
Jag har gjort min undersökning på en 1-6 skola i Linköping. Undersökningen gjordes vecka

14, april 2001. De 35 deltagande personerna är elever från två sexor och är därmed i tolv års

ålder. Av deltagarna är 16 flickor och 19 pojkar. Deltagarna har tillfrågats och frivilligt ställt

upp i undersökningen. Föräldrarna meddelades och gavs möjlighet att lämna sina synpunkter

på undersökningen. (se bilaga 2) Ingen av föräldrarna som återsände enkäten hade någon

synpunkt, men det var några stycken som valde att inte återlämna enkäten. De elever som inte

lämnade in någon underskrift från förälder deltar inte i undersökningen, då ett godkännande

från målsman är ett krav från min sida.

Själva undersökningen har jag utformat som två olika enkäter, där jag samlat in olika data

från undersökningens deltagare. Den första enkäten redovisar vad deltagarna ätit, hur de har

mått och hur mycket de har sovit under fyra dagar. Orsaken till att jag frågade hur deltagarna

mått under undersökningen är att om många varit krassliga så skulle resultatet inte bli

tillförlitligt. Endast ett fåtal var förkylda och jag bedömer resultatet som tillförlitligt. Jag har

valt bort att behandla speciella faktorer som allergi och kultur, vilka har påverkat deltagarnas

kostvanor i så liten omfattning att de inte inverkat på resultatet nämnvärt. Ingen av deltagarna

uppger sig vara någon form av vegetarian och jag har därav valt att inte fördjupa mig i detta

ämne. När jag utformade enkäten var jag inte tillräckligt införstådd med vätskans betydelse

och jag missade att ge plats i enkäten för dryckesnoteringar. Vid fortsatta studier bör hänsyn

till vätskans betydelse beaktas. Ingen hänsyn har tagits till om ventilering och syresättning i

de lokaler som undersökningen är gjord är tillfredsställande. Deltagarna är barn och barn

leker. Vid kartläggning av deltagarnas motionsvanor har jag förbisett lek, väg till skolan och

andra aktiviteter som ger en vardaglig form av motion. Den motion jag kartlagt omfattar

endast någon form av träningspass utöver skolans idrottslektioner. Slutligen har jag även tagit

hänsyn till deltagarnas scheman i min analys.

Den första enkäten är delad i en a och en b del, vilka är utformade på samma sätt. Orsaken till

att det är två delar är rent teknisk, då undersökningens fyra dagar inte fick plats på ett blad. (se

bilaga 3 och 4) Deltagarna fick själva fylla i enkäten för varje dag. De flesta valde att fästa

enkäten på insidan av sina bänklock, för att enkelt kunna notera sina måltider. Den andra



enkäten är allmän. (se bilaga 5) Jag valde att läsa upp denna enkät för deltagarna som fick

svara på frågorna efter hand. På detta vis fick jag möjlighet att förklara när frågor dök upp.

Tillsammans ger enkäterna en god bild över deltagarnas matvanor, motionsvanor och om de

brukar känna sig trötta i skolan. Det sammanställda resultatet från enkäterna har jag jämfört

med den aktuella litteraturen, för att identifiera om deltagarnas trötthet kan bero på någon

brist av faktorerna kost, sömn eller motion. Arbetets tyngdpunkt ligger i kostens betydelse,

men även sömn och motions betydelse på elevers vakenhet i skolan har behandlats i min

enkätanalys. (se kap. 6. Diskussion)

4.1.1 Skoldagen
Skolrestaurangen är liten och trång, vilket leder till att eleverna får äta i omgångar. Sexorna,

som är äldst på skolan, får vänta till sist med att äta lunch. Varje dag börjar de klockan 08.20

och går till 09.50, då de har 20 minuters rast. Lunch får de inte förrän vid klockan 12.20. De

avslutar varje dag mellan klockan 14.10 och 15.10. Detta innebär att deltagarna har ett långt

förmiddagspass och ett kort eftermiddagspass. Eleverna har dock möjlighet att gå ifrån

undervisningen och dricka vatten när de vill – om de ber om att få det först. Vad gäller

skolmaten, så får eleverna själva servera sig från två matbarer. Före huvudrätten står ett

grönsaksbord med tre till fyra olika sorters grönsaker/grönsaksblandningar. Längre ned i

matsalen står ett bord med mjukt bröd, knäckebröd och äpplen. Som dryck serveras

standardmjölk och vatten.

4.2 Intervju

4.2.1 Linköpings kommun
LK Kost & Restaurang är en enhet inom Linköpings kommun, och ansvarar för ungefär 80

procent av kommunens måltidsservice. Vid ett besök på LK Kost & Restaurang samtalade jag

med enhetschef Kerstin Gunnarsson om kommunens ansvar i skolmatfrågan. Kerstin är en

öppen och positiv människa som ser skolmaten som en viktig del och även som en möjlighet i

dagens skola. Enligt lag skall kommunen ansvara för 25-30 procent av elevernas dagliga

näringsintag. På kommunen sitter en menyplanerare som utarbetar en slags grund /

typmatsedel, för att få en korrekt balans i skolmaten. Denna typmatsedel utformas med grund

i de Svenska Näringsrekommendationerna, SNR. Den slutliga utformningen av skolmenyn



sammanställs av en menyplaneringsgrupp vilken består av representanter från Kerstins

medarbetare inom skolrestaurangerna. Elever från fem skolor, vilka varierar från år till år, får

skriva en ”tio i topp” lista över de populäraste maträtterna. Denna lista tar

menyplaneringsgruppen hänsyn till vid sammanställningen av den slutliga skolmenyn. Det är

självklart att ”gästerna” ska få möjlighet att tycka till om den mat de äter, menar Kerstin, då

varje generation har sin matkultur. Kerstin vill ytterligare att eleverna skall ha möjlighet att

påverka sin skolmatsal för att kunna äta i en trevlig miljö och under bästa möjliga

förhållanden. Framför allt är skolbespisningens och utfodringens tid förbi, nu gäller en

profilering som skolrestaurang med meny istället för matsedel. Vill gästerna exempelvis ha

kryddor på borden, så måste det finnas det för att de ska kunna trivas. Vill gästerna utsmycka

matsalen på något vis, så måste de ges möjlighet till även detta. En vacker miljö leder till

mindre sabotage. Trivsel är viktigt för att eleverna ska kunna njuta av maten och äta

ordentligt. Skollunchen borde organiseras på skolorna så att eleverna får äta vid samma tid

varje dag. Som regel inte före klockan 11.00 eller efter 13.00. Eleverna borde ges möjlighet

att alltid kunna sitta vid ”sitt eget” bord, där de kan äta i lugn och ro i minst 20 minuter.

Gymnastik före och efter lunchrasten borde förbjudas!

I dagens läge är allt en fråga av ekonomi, samma sak gäller skolmaten. Kerstin brukar få rådet

att ta bort mjölken från skolrestaurangerna för att dra ned på kostnaderna, men Kerstin vägrar

med bestämdhet. Mjölken är bland det nyttigaste i skolrestaurangerna och vissa av de elever

som inte äter något, dricker i alla fall ett glas mjölk och får därmed åtminstone i sig en viss

mängd av viktig näring. Skolmaten skall förutom mjölk bestå av mjukt bröd och flera sorter

hårt bröd, två sorters bordsmargarin och salladsbuffé med minst tre sorters

grönsaker/grönsaksblandningar. Skolrestaurangerna har på senare år haft stor glädje av de

invandrarkvinnor som hjälpt till att förvandla skolmatens sallad från riven kål till den av

eleverna uppskattade variationsrika buffé som finns idag. Uppdukningen skall vara så

organiserad att gästerna först tar av salladsbuffén, sedan basvara som exempelvis potatis och

sist kött eller fisk. När tallriken är full av grönsaker och potatis ges lite plats åt köttet. Detta är

viktigt då de två första bidrar med de viktiga fibrerna och kolhydraterna, medan den tredje

bidrar med protein som eleverna inte behöver lika mycket av.

Skolan skulle kunna göra så mycket mer för sina elever än vad som görs idag, anser Kerstin.

Mellanmålen glöms bort och det sitter för många elever i klassrummen. Människan måste få

mat, vatten och luft för att kunna fungera bra. I klassrummen borde det finnas ett slags



”socialt bord”, som ökar trevnaden. På bordet ska det framför allt stå en fruktskål och en

tillbringare med vatten, men även en skylt med dagens namn, eventuella födelsedagsbarns

namn och därtill hissad flagga. Eleverna skulle själva kunna få sköta bordet som en

veckouppgift. Tar läraren initiativet till ett liknande bord, så kommer säkerligen föräldrarna

att ställa upp med finansieringen. Det behövs så lite för att tillfredsställa dessa grundläggande

behov hos eleverna.



5. Resultat

5.1 Resultat av enkäter
Vid sammanställning av enkäterna har jag inte behandlat alla frågor och svar från enkät 2. (se

bilaga 5) Några av frågorna ställde jag för att göra enkäten roligare att besvara, till exempel

vilken maträtt deltagarna tycker bäst om. Två frågor gäller mängd. Den ena om potatisar och

den andra om portionsstorlek. Dessa hjälpte mig att bilda en uppfattning om hur mycket mat

deltagarna äter. Vid sammanställning av enkäterna har jag tagit hänsyn till de direktiv som

finns. (se kap. 3.2 Riktlinjer) Jag har jämfört pojkar och flickor för att se om deras kost-,

sömn- och motionsvanor skiljer sig. De mönster som framkommer i sammanställningen har

jag behandlat i en enkätanalys, (se kap. 6. Diskussion) där jag anknyter resultatet till

litteraturen.

Frukost

Samtliga av de 35 deltagarna i undersökningen har ätit frukost vid alla undersökningens fyra

dagar. Detta ger en frekvens på 140 frukosttillfällen. Av de 35 deltagarna i undersökningen är

den som äter minst en flicka som äter en smörgås utan pålägg och dricker en kopp te till

frukost varje dag. Den som äter mest är en pojke som varje dag äter en tallrik med fil och

flingor, fyra ostmackor och dricker ett glas choklad. Tabell 1 visar i hur stor utsträckning

undersökningens deltagare har konsumerat olika livsmedel till frukost. Resultatet har räknats

fram genom förhållandet mellan de 140 frukosttillfällena och det antal gånger de olika

livsmedlen har uppgetts av deltagarna på enkät 1.

Tabell 1

Gröt och müsli 9 procent
Flingor 30 procent
Filmjölk och yoghurt 35 procent
Mjölk 29 procent
Juice 27 procent
Te 17 procent
Choklad 24 procent
1 smörgås 37 procent
2 smörgåsar 29 procent
3 smörgåsar 4 procent
4 smörgåsar 7 procent
Smörgåsar total 77 procent



Ost 25 procent
Korv 8 procent
Skinka 14 procent

Ytterligare livsmedel som deltagarna angivit på enkäten att de konsumerat till frukost är

gurka, paprika, äpple, kaviar, ägg, potatis, pan pizza, sylt, marmelad, leverpastej, vatten,

vitaminer, honung, saft, jordnötssmör och slutligen smält smör. Inget av dessa resulterar i mer

än 4 procent och samtliga har endast konsumerats av en eller två deltagare.

Mellanmål, förmiddag

Pojkarna skiljer sig markant från flickorna vad gäller att äta mellanmål på förmiddagen.

Endast två av de 19 pojkarna har ätit mellanmål, vilket de gjorde tre av de fyra dagarna. Av de

16 flickorna har tolv stycken ätit mellanmål vid något tillfälle. Tio av dessa tolv flickor åt

mellanmål två gånger eller mer. Tabell 2 visar i hur stor utsträckning undersökningens

deltagare har konsumerat olika livsmedel till mellanmål på förmiddagen. Resultatet har

räknats fram genom förhållandet mellan de 140 mellanmålstillfällena och det antal gånger de

olika livsmedlen har uppgetts av deltagarna på enkät 1.

Tabell 2

Ingenting 76 procent
Frukt 15 procent
Smörgås 6 procent

Återstående 6 procent utgörs av juice, glass, kaffe, godis, yoghurt och mjölk tillsammans. Att

det sammanlagda slutliga procenttalet blir 103 kommer sig av att juice och mjölk druckits när

deltagarna ätit smörgås.

Lunch

Skollunchen bör representeras av tallrikmodellens tre delar. (se kap. 3.2 Riktlinjer) Tabell 3

visar sammanställningen av deltagarnas luncher vid undersökningens fyra dagar. Då

mängdangivelserna är svåra att bedöma har jag givit varje enskilt livsmedel en frekvens i den

kategori det mest motsvarar av kolhydrat, fiber eller protein, varje gång det nämns. Vid

sammanställningen har jag bortsett från tillbehör som ketchup och sylt. Resultatet i tabellen

visar i procent hur förhållandet är mellan de tre kategorierna.



Tabell 3 pojkar flickor

Kolhydrat 47 procent 37 procent
Fiber 11 procent 26 procent
Protein 42 procent 37 procent

Samtliga deltagare har ätit någon form av lunch vid undersökningens fyra lunchtillfällen. Fyra

pojkar har ätit smörgåsar och fyra flickor har ätit sallad vid enskilda tillfällen.

Egna uppgifter

På enkät 2 fick deltagarna själva ange vad de brukar ta mest av på tallriken. Detta för att

kunna jämföra mina uppgifter ovan med deltagarnas egen uppfattning. Jag använde

exempelvis inte begreppet kolhydrat i enkäten, då det skulle bli allt för svårförståeligt för de

unga deltagarna. I stället för kolhydrat skrev jag potatis, pasta och ris. Tabell 4 visar

deltagarnas egna uppgifter av vad de brukar äta mest av. Resultatet visas i procent då det blir

mest rättvisande, några av deltagarna har nämligen dubbelhänvisat till exempelvis kolhydrat

och protein.

Tabell 4 pojkar flickor

Kolhydrat 60 procent 48 procent
Fiber 8 procent 30 procent
Protein 32 procent 22 procent

Nattlig sömn

Det antal timmar som deltagarna sover per natt varierar mellan sex och en halv timmar och 12

timmar. Den genomsnittliga sömnen per natt för både pojkar och flickor ligger strax under nio

timmar, men pojkarna sover nästan 45 minuter mer än flickorna. I genomsnitt sover en pojke

något mer än nio timmar, medan en flicka sover åtta och en halv timmar per natt.

Motion

Tabell 5a och 5b visar hur mycket deltagarna motionerar utöver skolans två idrottslektioner.

De vanligaste motionsformerna bland pojkarna är fotboll, simning och innebandy. Bland

flickorna är det fotboll, promenader och att rida som är vanligast. Tabellerna mellan pojkar

och flickor skiljer sig något, då flickorna som promenerar inte gör det regelbundet.



Tabell 5a, pojkar

Ingen motion 3 deltagare
1 gång i veckan Ingen notering
2 gånger i veckan 6 deltagare
3 gånger i veckan 3 deltagare
4 gånger i veckan 3 deltagare
5 gånger i veckan 1 deltagare
6 gånger i veckan 2 deltagare
7 gånger i veckan Ingen notering
7 gånger i veckan + ytterligare 4 träningspass 1 deltagare

Tabell 5b, flickor

Ingen motion 2 deltagare
1 gång i veckan 4 deltagare
2 gånger i veckan 2 deltagare
3 gånger i veckan Ingen notering
4 gånger i veckan 3 deltagare
5 gånger i veckan 1 deltagare
6 gånger i veckan Ingen notering
7 gånger i veckan 1 deltagare
Sporadiskt 3 deltagare

Åtta av de 35 deltagarna motionerar två gånger i veckan regelbundet. 18 av de 35 deltagarna

motionerar mer än två gånger i veckan. fem av deltagarna motionerar inte alls.

Smör på mackan

På frågan om deltagarna tar smör på mackan svarade en pojke att han inte tar något smör alls.

Tio av flickorna och elva av pojkarna tar endast lite smör. Fyra av flickorna och fyra av

pojkarna tar varken mycket eller lite. Två flickor och tre pojkar tar mycket smör på mackan.

Jag vill medvetandegöra att detta är en värderingsfråga och resultatet är något osäkert, då

begreppet ”mycket smör” kanske inte innebär samma mängd för alla deltagare.

Kosttillskott

Med kosttillskott menas ett ytterligare intag av vitaminer och mineral utöver den mat som

deltagarna äter. Ett kosttillskott kan vara i form av piller eller brustabletter. På frågan om

deltagarna äter något kosttillskott svarade sju av flickorna och tio av pojkarna att de gör det.

Resterande äter alltså inte kosttillskott.



Trött i skolan

Tabell 6 visar om deltagarna brukar känna sig trötta i skolan, och i så fall när de är det.

Tabell 6 pojkar flickor

Morgonen 8 deltagare 7 deltagare
Förmiddag Ingen notering Ingen notering
Eftermiddag 3 deltagare Ingen notering
Hela dagen 1 deltagare 4 deltagare
Inte trött alls i skolan 6 deltagare 2 deltagare
Varierar 1 deltagare 3 deltagare

Livsmedel som deltagarna inte äter

I enkät 2 ställde jag frågan om det var något livsmedel som deltagarna inte åt och i så fall av

vilken orsak. Detta för att identifiera om många av dem är vegetarianer eller allergiker, då det

skulle påverka undersökningens resultat. Ingen av deltagarna är vegetarian, men en pojke äter

inte fläskkött av etniska skäl. Fem av deltagarna är allergiska mot någon enstaka grönsak eller

frukt. En av deltagarna är laktosintolerant.

Frukost i skolan

Utan att informera deltagarna närmare vad en skolfrukost innebär, fick de svara på frågan om

de var för eller emot frukost i skolan. De gavs möjlighet att kommentera sitt svar, vilket ett

fåtal gjorde. Orsaken till att de fick svara spontant på en fråga de inte är insatta i är att jag

ville utröna om de är nöjda med nu rådande förhållanden, utan att locka med de möjligheter

som en skolfrukost kan tänkas ge. Av de 19 pojkarna var fem stycken och av de 16 flickorna

hälften för skolfrukost. De kommentarer som gavs var att de skulle hinna äta bättre. Orsaker

som deltagarna uppgav till varför de inte vill ha frukost i skolan är framför allt att de tycker

att det är bättre att äta hemma eller att de inte tror att det skulle fungera med frukost i skolan.

Två av deltagarna utvecklar frågan och framför ett önskemål om att kunna få frukt på

förmiddagen.

Frukt

Pojkarna är mycket sämre än flickorna på att äta frukt. I tabell 7 framgår hur många frukter de

olika deltagarna ätit under undersökningens fyra dagar. Jag gör ingen skillnad mellan olika



sorters frukt i tabellen, då det totala antalet frukter är lågt. Den vanligaste frukten är dock

äpple, följt av apelsin och banan.

Tabell 7 pojkar flickor

Ingen frukt 15 deltagare 2 deltagare
1 frukt Ingen notering 3 deltagare
2 frukter 3 deltagare 5 deltagare
3 frukter 1 deltagare 4 deltagare
4 frukter Ingen notering 1 deltagare
5 frukter Ingen notering 1 deltagare



6. Diskussion

Enkätanalys

Genom att bearbeta resultat och litteratur söker jag identifiera om mat-, sömn-, och

motionsvanor kan vara orsak till elevers trötthet i skolan. Analysen behandlar olika faktorer i

den ordning som de har uppkommit vid genomgång av resultat och däri visat sig ha

anknytning till varandra.

Nattlig sömn

Behovet av sömn är individuellt, men generellt sett kan man säga att de tolvåriga deltagarna

behöver sova cirka nio timmar per natt för att må bra. Resultatet i undersökningen visar att

deltagarna inte lider brist på sömn. De sover i snitt något mindre än nio timmar per natt och

därav borde inte sömnbrist vara den huvudsakliga orsaken till trötthet i skolan.

Frukost

Samtliga av de 35 deltagarna äter en ganska bra frukost hemma innan de går till skolan. De

vanligaste livsmedlen kommer från cerealier och mejeriprodukter, medan frukt, bär och

grönsaker näst intill helt saknas. På grund av detta äter deltagarna inte en av Livsmedelsverket

rekommenderad frukost, där frukt, bär eller grönsaker skall ingå i varje frukost för att tillföra

viktiga vitaminer och mineral. Den vanligaste frukostkombinationen bland pojkarna är en

tallrik med flingor, smörgås/ar och dryck. Flickorna äter smörgås/ar med dryck. Endast två av

de 16 flickorna brukar äta gröt, müsli eller flingor till frukost. 13 stycken av deltagarna var för

frukost i skolan och kanske skulle man genom en skolfrukost kunna förmå fler elever att äta

mer frukt på morgonen. Den orsak som deltagarna angav till varför de ville ha frukost i skolan

var att de skulle hinna äta bättre. Vid de skolfrukostförsök som gjorts framgår att eleverna

verkar må bättre, ett resultat av att elever som annars inte äter frukost eller äter en sämre

frukost på så sätt får möjlighet att äta en bra frukost.

Mellanmål förmiddag

Hela 76 procent av deltagarna har inte ätit mellanmål på förmiddagen. Med tanke på att de

börjar dagen i skolan klockan 08.20 och inte äter lunch förrän 12.20, så borde de vara i behov

av ett energitillskott vid tiorasten. Endast två av de nitton pojkarna har ätit någon form av

mellanmål vid undersökningens fyra dagar, vilket är betydligt sämre än flickorna. Men till



detta hör att pojkarna äter mer till frukost. Det vanligaste mellanmålet är en frukt och av de 22

deltagare som inte ville ha frukost i skolan fanns önskemål om att i stället kunna få frukt på

förmiddagen. Det långa förmiddagspasset utan något extra energitillskott kan påverka

elevernas ork under skoldagen. Men att det skulle vara den huvudsakliga orsaken till trötthet i

skolan framkommer inte tillräckligt tydligt i min undersökning för att jag skall kunna dra

slutsatsen att så är fallet.

Lunch

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör skollunchen utgöra 25-35 procent av dagens

totala energiintag. Skollunchens sammansättning utgörs av den så kallade tallriksmodellen,

vilken ger balans mellan kolhydrater, fiber och den något mindre delen av proteiner. Den

lunch som deltagarna i undersökningen äter stämmer inte överens med Livsmedelsverkets

riktlinjer. Både pojkarna och flickorna äter för mycket proteiner och för lite med fiber. Den

skillnad som finns är att på flickornas tallrikar utgör fiber 26 procent, vilket är en större del än

pojkarnas elva procent. För att uppnå Livsmedelsverkets riktlinjer bör deltagarna kasta om

fördelningen av proteiner och fiber, mängden kolhydrater stämmer väl överens med

rekommendationerna. Att proteindelen blivit stor vid undersökningen kan ha påverkats av att

deltagarna serverades påsklunch med flera köttalternativ vid ett tillfälle. Klart framgår i vilket

fall att deltagarna äter mer proteiner än vad de behöver.

Enligt deltagarnas egna uppgifter tar de mest kolhydrater på tallriken. Pojkarna uppger att de

tar lite med fiber, vilket stämmer överens med undersökningens siffror. Flickorna uppger att

de tar mindre av proteinrika livsmedel på tallriken och mer kolhydrater än vad som framgår i

undersökningen. Det mest överensstämmande resultatet har fiber. Pojkarna uppger att av

maten de tar på tallriken utgör fiber åtta procent, vilket undersökningen visar vara elva

procent. Flickorna uppger att de tar 30 procent fiber och undersökningen visar 26 procent.

Det faktum att eleverna äter för mycket proteiner och för lite fiber kan vara orsak till trötthet i

skolan. Överkonsumtion av proteiner leder till att man känner sig dåsig. Proteinrika livsmedel

tillför dessutom fett, vilket ytterligare bidrar till trötthet vid matsmältning. Medan fiberrika

livsmedel å andra sidan hjälper till vid matsmältning och bidrar med energi i form av

kolhydrater.



Motion

Människan måste motionera för att kroppen skall fungera och må bra. A och O vid motion är

regelbundenhet, för att på ett skonsamt sätt hålla kroppen i trim. Motion håller kroppens

cirkulation igång vilket förbättrar syresättning och vakenhet. Deltagarna har idrott två gånger i

veckan och med hänsyn till dessa pass behöver deltagarna ytterligare motionera två gånger

per vecka för att få regelbunden motion, det vill säga varannan dag eller mer. I

undersökningen framgår att tolv deltagare inte motionerar tillfredsställande mycket, enligt

rekommendation. Till dessa hör de som ej motionerar alls, de som motionerar en gång i

veckan eller motionerar sporadiskt. Av deltagarnas pojkar motionerar 16 stycken regelbundet

två gånger i veckan eller mer, vilket är ett bättre resultat än flickorna, av vilka hälften

motionerar tillfredsställande mycket.

Smör på mackan

I nuläget tycker jag mig kunna se en trend av rädsla för fett, framför allt bland flickor. Jag

ställde frågan om eleverna tar smör på mackan för att se om detta är ett fenomen som

återspeglas bland unga i skolan. Frågan om mycket eller lite smör är en värderingsfråga, men

jag hoppas att den kan ge en relativt god bild av rådande förhållande. Resultatet visar att

skillnaden mellan pojkar och flickor är mycket liten. 21 av deltagarna uppger att de tar lite

smör, medan 13 stycken tar mer eller mycket. Det är endast en pojke som uppger att han inte

tar något smör alls.

Här kan det vara på sin plats att jag reviderar min uppfattning som jag hade då jag skrev

bakgrunden till detta arbete. Jag var rädd att barn äter för lite eller att de inte äter rätt sorts

mat. Barnen och då framför allt flickorna i undersökningen äter faktiskt mer än vad jag trodde

att de skulle göra. Värt att uppmärksamma är att väldigt lite godis och chips noterats i

enkäterna.

Frukt och kosttillskott

Vid sammanställningen av enkäterna framgick ett oväntat resultat, det visade sig att

deltagarna äter lite med frukt. Pojkarna äter mindre med frukt än flickorna. Under de fyra

dagarna har 17 deltagare inte ätit någon frukt alls, samtidigt som 17 stycken uppger att de

brukar äta någon form av kosttillskott. Åtta stycken av de som äter kosttillskott har inte ätit

någon frukt. Frukt bidrar med viktiga ämnen som mineral, vitaminer, kostfiber och



kolhydrater, vilka är nödvändiga för att kroppen skall kunna fungera. Frånvaro av dessa

påverkar hälsan negativt.

Trött i skolan / Slutsats

På frågan om deltagarna är trötta i skolan och i så fall när svarade åtta stycken att de inte alls

är trötta i skolan. Av dessa är två flickor, vilka äter ordentligt både i skolan och hemma. Båda

brukar äta frukt som mellanmål på förmiddagen, båda tränar två kvällar i veckan och sover

regelbundet. De sex pojkar som inte brukar vara trötta i skolan äter samtliga rikligt både

hemma och i skolan, bortsett från att ingen av dem äter något mellanmål på förmiddagen. De

sover regelbundet och fyra av dem motionerar två gånger eller mer i veckan. Två av pojkarna

motionerar inte alls. Den gemensamma nämnaren hos dessa åtta pigga elever är att de äter

förhållandevis mycket med sallad och grönsaker, vilket är positivt för att kunna orka med

skoldagen.

Av de fem deltagare som uppger att de är trötta i skolan hela dagen är en pojke. Han sover

regelbundet, tränar fyra gånger i veckan och äter bra hemma. Däremot äter han väldigt lite

under skoldagen. Av de fyra flickor som är trötta hela dagen sover en lite och oregelbundet,

hon äter dåligt hemma, men bra i skolan. De tre återstående flickorna sover bra och två av

dem äter förhållandevis bra, medan den tredje äter lite i skolan. Samtliga flickor motionerar

regelbundet och tre av dem har ätit mellanmål vid två eller tre av förmiddagarna.

Hos de 15 deltagare som uppger att de brukar vara trötta i skolan på morgonen, motionerar

elva deltagare inte regelbundet. Motion ger kroppen stimulans, ökar cirkulation och

syresättning vilket leder till bättre vakenhet. Med enstaka undantag sover samtliga deltagare

runt nio timmar per natt och även sömnen förbättras av motion. Morgontrötthet kan vara ett

resultat av dålig nattsömn, trots nio timmar i sängläge. De tre pojkar som uppger att de är

trötta i skolan på eftermiddagen motionerar regelbundet, de äter bra (bortsett från frukt och

grönsaker) och två av dem har ätit mellanmål på förmiddagen. Endast sex stycken av dessa 18

deltagare äter någorlunda med grönsaker.

Resultatet är inte helt tydligt. Genom att jämföra de deltagare som inte brukar vara trötta i

skolan med de som brukar vara trötta, borde det gå att urskilja vikten av att äta rätt och sova

bra och motionera regelbundet. De som inte är trötta i skolan äter visserligen bra (bortsett från

frukt), men resultatet bland de deltagare som är trötta någon gång under skoldagen varierar.



En viss skillnad framgår dock i att de pigga äter sallad och grönsaker, vilket de trötta är

mycket sämre på. De fiberrika livsmedlens frånvaro och de feta och proteinrika livsmedlens

närvaro kan alltså ha en viss betydelse till vakenheten i skolan. Sömnens betydelse är ännu

svårare att påvisa. En flicka sover lite, men övriga deltagare brukar sova närmare nio timmar

per natt och relativt regelbundet. Motionens betydelse är något tvetydigt. Tolv elever

motionerar inte regelbundet, av dessa hävdar elva att de brukar vara trötta i skolan någon gång

under dagen. Samtliga fem elever som hävdar att de är trötta hela dagen i skolan motionerar

regelbundet. Trots denna tvetydlighet kan motion ha en viss inverkan på vakenheten i skolan.

Varför deltagarna är trötta kan bero på andra orsaker eller andra kombinationer av orsaker än

de som jag har undersökt. Deltagarna har möjlighet att dricka under lektionstid om de så

önskar, men jag har inga uppgifter på hur mycket de dricker. Ytterligare orsaker till trötthet

kan bero på dålig ventilering och syrebrist i skollokalerna. Vissa dagar pågår undervisningen i

en timme och 45 minuter utan att eleverna har möjlighet att gå ut på rast och andas frisk luft.

Morgontröttheten hos en tredjedel av deltagarna kan vara ett resultat av den biologiska

klockan, de kanske är kvällsmänniskor och har inte hunnit vakna till ordentligt under dagens

första lektion. En skolfrukost ger bra resultat, men kommer inte alla elever till godo. De

elever som är tröttast på morgonen avstår från att gå till skolrestaurangen på morgonen, för att

kunna sova en stund längre. Mycket enklare att genomföra i praktiken är ett mellanmål på

förmiddagen. Kerstin Gunnarsson vid Linköpings kommun talar om ett socialt bord, där

eleverna skall ha tillgång till vatten och frukt. I utbildningsdepartementets häfte, kursplaner

för grundskolan, står att i slutet av femte skolåret skall eleverna själva kunna ta initiativ och

påverka sin skolmiljö. Jag tror inte att barn i tolvårs ålder är kapabla till det. De är fortfarande

barn och har annat att tänka på. Initiativ till en fruktskål i klassrummet bör tas av föräldrar

eller klasslärare. Fruktskålssystemet skulle i praktiken kunna fungera väldigt enkelt. Läraren

sköter den och föräldrarna betalar en liten summa varje månad till den. På detta enkla vis med

förmiddagsfrukt, skulle kanske en skolfrukost vara överflödig, i varje fall på den skola jag

gjort undersökningen i. Eleverna där äter en ganska bra frukost om vi bortser från frånvaron

av frukt. Genom en förmiddagsfrukt i skolan skulle eleverna både äta mer frukt och få något i

magen under det långa förmiddagspasset.

Faktorer som kan påverka elevernas vakenhet i skolan är många, men jag tror att matens

betydelse i sammanhanget är av stor vikt. De elever som inte är trötta i skolan äter faktiskt en

mer komplett kost än de övriga. Att flickor äter mer frukt än pojkar är värt att notera. Sömn



påverkar vakenhet och välmående, även om den inte i detta fall står som den främsta orsaken.

Att pojkar sover mer än flickor är värt att uppmärksamma. Motionens påverkan på vakenhet

verkar lite tvetydig, men att de elever som motionerar mycket är trötta i skolan kan vara ett

resultat av att de inte äter tillräckligt mycket, trots att de äter förhållandevis bra. Det kan vara

så att deras motionerande kräver ett ytterligare näringsintag. Att pojkarna motionerar mer än

flickorna är intressant. Detta arbete har väckt funderingar hos mig kring varför  pojkars och

flickors vanor varierar? Varför äter inte pojkarna lika mycket frukt som flickorna? Varför

motionerar och sover inte flickorna lika mycket som pojkarna? Detta är mycket intressanta

frågor som jag rekommenderar till fortsatta studier.

Saperemetoden / Tips för vidare forskning

Min undersökning visar att det är viktigt att äta rätt sorts mat, och att eleverna i skolan i dag

kanske inte alltid gör det. Finns det förutom den traditionella hemkunskapen någon metod

med vilken skolan kan öka elevernas medvetenhet av vad de äter? En sådan metod för att

påverka elevers attityder till mat är den så kallade Saperemetoden. Ordet Sapere är latin och

betyder att smaka, att kunna. Metoden vänder sig till barn i tio- till tolvårs åldern och har

testats på sju skolor i Sverige. Saperemetoden är laborativ och utelämnar teoretisk näringslära.

Syftet med metoden är att eleverna skall lära känna sina sinnen och sin egen smak, träna sin

förmåga att uttrycka sig verbalt, våga prova nya produkter och rätter, öka variationen i det de

äter och utvecklas till medvetna konsumenter.

Katarina Backhans skrev under våren 2000 examensarbetet Sapere – en metod om våra sinnen

och mat, vid instutitionen för hushållsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Detta arbete går

att beställa genom instutitionen på telefon 031-773 42 00, för vidare studier. Eller gå in på

Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se, för ytterligare information.

Lpo 94

I Lpo 94 står ingenting om elevernas fysiska och psykiska hälsa och dess vikt för att kunna

lära. Det närmaste är att skolan i samarbete med hemmen skall främja elevers utveckling, och

vidare påverka elevens självkänsla. Jag skulle vilja utveckla Lpo att även innefatta ett krav på

hälsovård. Denna hälsovård skulle då i första hand innefatta en miljö där elevernas

grundläggande mänskliga behov tillfredsställs, för att eleverna överhuvudtaget skall vara

vakna och kunna lära sig och utvecklas i skolan. Regel ett, en elev får aldrig sitta hungrig i en

skolbänk. Regel två, lektionspassen får aldrig vara långa, som längst 40 minuter. Regel tre,



eleverna måste alltid gå ut på rasten och andas frisk luft. Mina regler kan tyckas löjligt

självklara, men de står inte att läsa i Lpo, och de efterlevs inte tillfredsställande i verkligheten.
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Bilaga 2

Hej föräldrar!

Mitt namn är Björn Nyström och jag läser till lärare på universitetet. Under veckorna 12-14 är

jag på praktik på Änggårdsskolan och efter det skall jag skriva mitt 10 poäng stora

examinationsarbete. För att kunna genomföra detta arbete behöver jag hjälp av ERA barn!

Arbetet skall handla om barns matvanor idag.

Jag undrar härmed om NI tillåter mig att genom frågeformulär ta del av vad ERA barn äter
under en helt vanlig vecka. Barnen kommer naturligtvis att vara anonyma i mitt
forskningsarbete.

Var vänliga och skriv under, så att jag ser att NI tagit del av detta. Elever som inte visar upp
underskriven lapp får inte vara med i undersökningen, då jag önskar förälders samtycke. Har
NI några synpunkter så finns det plats för dessa nedan, jag respekterar ERA åsikter.
Tack på förhand, Björn.

Det är ok att mitt barn deltar i
undersökningen______________________________________________________________

Jag är förälder till_______________________________i klass_________________________



Enkät 1a
Jag heter:________________________________________________________                                        Bilaga 3

Detta åt och drack jag måndag 2001-04-02 (Ringa in det eller de alternativ som passar bäst.)

Frukost: gröt müsli flingor filmjölk/yoghurt mjölk

Juice te choklad kaffe läsk godis

Frukt smörgåsar (antal-________) (pålägg-_______________________________________)

Annat-                                                                                                                                                                             

Mellanmål. Exempelvis godis, frukt eller mackor:                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

Lunch. Vad och hur mycket? Exempelvis 2 potatisar osv:                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                       

Mellanmål. Exempelvis godis, frukt eller mackor:                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

Kvällsmat. Vad och hur mycket? Exempelvis 2 potatisar osv:                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                       

När gick du och lade dig igår kväll? KL___________________och när gick du upp i morse? KL                                           

Har du varit sjuk, lite krasslig eller helt frisk idag?                                                                                                                             

Detta åt och drack jag tisdag 2001-04-03 (Ringa in det eller de alternativ som passar bäst.)

Frukost: gröt müsli flingor filmjölk/yoghurt mjölk

Juice te choklad kaffe läsk godis

Frukt smörgåsar (antal-________) (pålägg-_______________________________________)

Annat-                                                                                                                                                                             

Mellanmål. Exempelvis godis, frukt eller mackor:                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

Lunch. Vad och hur mycket? Exempelvis 2 potatisar osv:                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                       

Mellanmål. Exempelvis godis, frukt eller mackor:                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

Kvällsmat. Vad och hur mycket? Exempelvis 2 potatisar osv:                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                       



När gick du och lade dig igår kväll? KL___________________och när gick du upp i morse? KL                                           

Har du varit sjuk, lite krasslig eller helt frisk idag?                                                                                                                             

Enkät 1b
Jag heter:__________________________________________________________________________    Bilaga 4

Detta åt och drack jag onsdag 2001-04-04 (Ringa in det eller de alternativ som passar bäst.)

Frukost: gröt müsli flingor filmjölk/yoghurt mjölk

Juice te choklad kaffe läsk godis

Frukt smörgåsar (antal-________) (pålägg-_______________________________________)

Annat-                                                                                                                                                                             

Mellanmål. Exempelvis godis, frukt eller mackor:                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

Lunch. Vad och hur mycket? Exempelvis 2 potatisar osv:                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                       

Mellanmål. Exempelvis godis, frukt eller mackor:                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

Kvällsmat. Vad och hur mycket? Exempelvis 2 potatisar osv:                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                       

När gick du och lade dig igår kväll? KL___________________och när gick du upp i morse? KL                                           

Har du varit sjuk, lite krasslig eller helt frisk idag?                                                                                                                             

Detta åt och drack jag torsdag 2001-04-05 (Ringa in det eller de alternativ som passar bäst.)

Frukost: gröt müsli flingor filmjölk/yoghurt mjölk

Juice te choklad kaffe läsk godis

Frukt smörgåsar (antal-________) (pålägg-_______________________________________)

Annat-                                                                                                                                                                             

Mellanmål. Exempelvis godis, frukt eller mackor:                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

Lunch. Vad och hur mycket? Exempelvis 2 potatisar osv:                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                       

Mellanmål. Exempelvis godis, frukt eller mackor:                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       



Kvällsmat. Vad och hur mycket? Exempelvis 2 potatisar osv:                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                       

När gick du och lade dig igår kväll? KL___________________och när gick du upp i morse? KL                                           

Har du varit sjuk, lite krasslig eller helt frisk idag?                                                                                                                             



Enkät 2                                                                                                                                                           Bilaga 5

Namn:                                                                                                                                                                                                    

Motionerar du? Med vad och hur ofta?                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                

Tar du smör på mackan? Mycket eller lite?                                                                                                                              

Vad brukar du ta för pålägg?                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                

Hur många potatisar brukar du ta?                                                                                                                                             

Brukar du vara trött i skolan, och i så fall när? Till exempel på morgonen eller eftermiddagen:                                  

                                                                                                                                                                                                                

Finns det något som du inte äter, vad är det och varför äter du inte det?  Till exempel på grund av allergi:            

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                

Äter du något kosttillskott? Exempelvis vitaminer:                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                

Vilken maträtt tycker du bäst om?                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                

Hur stor portion brukar du äta vid en vanlig måltid? (Ringa in det bäst passande alternativet):

En hel tallrik Nästan en hel tallrik En halv tallrik Mindre än en halv tallrik En liten klick

Vad brukar du ta mest av på tallriken? (Ringa in det bäst passande alternativet):

Potatis, pasta eller ris Kött, fisk eller kyckling Sås Grönsaker

Vill du att det ska serveras frukost i skolan?                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                

Tror du att du skulle må bättre och orka med skolan bättre om du fick frukost i skolan?                                         

Har du några egna tankar och kommentarer utöver de frågor som du redan svarat på?                                           

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                


