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Syftet var att visa hur frukost- och lunchvanor hos lågstadieelever påverkar 
deras koncentration och belysa huruvida skolmaten uppfyller kraven som ställs 
på den utifrån eleverna perspektiv. En kvantitativ forskningsmetod i form av 
enkäter användes för att ta reda på detta. Teorin i uppsatsen beskriver hur ett 
barn bör äta för att bäst utvecklas både fysiskt och psykiskt. Resultatet visade 
att många elever inte äter en näringsriktig frukost och  att detta påverkade deras 
koncentration före lunch. Den visade även att trots att många elever hoppade 
över lunchen så upplevde de inga större svårigheter att koncentrera sig efter 
lunch. Eleverna som valde att inte äta lunch angav att den inte såg god ut eller 
att den inte smakade gott. Maten uppfyllde alltså inte de krav som eleverna 
ställer på den. Det fanns alltså en tydlig relation mellan frukost och 
koncentration, men undersökningen visar inte någon sådan relation till 
lunchen. 
_______________________________________________________ 
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1 Inledning       

I min klass hör jag ofta orden: 

- Jag är trött! 

- När är det rast? Jag vill ha min frukt. 

– Jag är hungrig, jag hann inte äta frukost. 

-När slutar vi? Jag orkar inte. 

Jag vill påstå att det är ett växande problem att barn inte hinner eller får chansen att 
äta ordentlig frukost innan de tar sig till skolan. Om de sedan blir serverade lunch 
som de ,av olika anledningar inte äter blir dagen lång och tuff. Det är väldigt tydligt 
att flera av eleverna inte orkar arbeta och koncentrera sig på grund av att de inte ätit 
ordentligt. Att kost och hälsa är ett hett ämne har förmodligen inte undgått någon, 
socialstyrelsen (2009) säger att även om det har skett en liten förbättring avseende 
barnens kosthållning under de senaste åren har förhållandet till mat försämrats. 
Porsman och Paulun menar att det ger stor risk för övervikt hos våra barn, men 
barnen påverkas också på andra sätt. Det finns flera svenska studier som visar att 
väldigt många barn i tonåren hoppar över frukosten och att de som hoppar över 
frukosten också ofta hoppar över lunchen. De barn som gör det drabbas oftare av 
illamående och huvudvärk än de barn som faktiskt äter frukost och/eller lunch. Det 
finns även forskning som visar att barn i tonåren som inte äter frukost och/eller 
lunch har sämre betyg och de själva uppger att de har svårt att koncentrera sig 
(Porsman & Paulun 2003). Men enligt en undersökning utförd av Livsmedelsverket 
(2007)  äter de flesta barn frukost, lunch och middag.  

För att elever i dagens skola ska må bra och kunna prestera väl krävs det att flera 
yttre faktorer fungerar. Kost, motion och sömn är några av dem, men jag tänker 
koncentrera mig på kosten och framförallt frukost och skollunch. 

1.1   Syfte och forskningsfrågor 

 Problemområde 

Barnen tycks inte orka koncentrera sig tillräckligt i skolan för att kunna prestera efter 
bästa förmåga. 

 Syfte 

Ett syfte med denna studie är att åskådliggöra hur elever på en lågstadieskolas 
frukost- och lunchvanor  påverkar deras studiekoncentration. Ett annat syfte är att 
belysa huruvida skolmaten uppfyller kraven som ställs på den utifrån barnets 
perspektiv.   
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 Forskningsfrågor 

Följande frågeställningar behandlas: 

 Hur ser elevernas frukostvanor ut, enligt eleverna? 

 Hur upplever eleverna sin koncentration lektionen innan lunch? 

 Hur ser elevernas lunchvanor ut, enligt eleverna? 

 Hur upplever eleverna sin koncentration  efter lunch? 

  Vilka samband kan vi se mellan elevernas uppleva koncentration och 
matintag?    

1.2 Uppsatsens disposition 

I detta avsnitt följer en kort presentation om vilka rubriker som kommer att 
bearbetas i studien.  

I avsnittet begreppsförklaringar kommer centrala begrepp att förklaras och 
presenteras för att skapa tydlighet i undersökningen. Under rubriken tidigare 
forskning behandlas teorier, rapporter och artiklar kring kost hos barn. Kostvanor för 
barn i stort beskrivs. Dessutom framställes en noggrann kostrekommendation för hur 
barn bör äta för att utvecklas både fysiskt och psykiskt på bästa sätt.  

Vidare ges en kort bakgrund till varför skolan börjar servera lunch och hur skolmaten 
enligt regelverket ser ut i dag.  Efterföljande avsnitt består av en ingående 
beskrivning av forskningsansats och design, metodval, urval,  genomförande, 
reliabilitet och validitet, och etiska ställningstaganden.  

Efter rubriken Metod kommer ett resultat- och analysavsnitt, där insamlad data 
analyseras och sammanställs utifrån syfte och frågeställningar.  

Avslutningsvis förs en diskussion om metod och resultat som avslutas med slutsatser 
och förslag på vidare forskning. 

1.3 Begreppsförklaring 

Elevernas lunchvanor refererar i detta arbete till hur elevernas lunchvanor ser ut 
under skoltid, alltså skolmaten.  

I uppsatsen använder jag ordet elev och/eller barn och syftar då till elever i vald 
målgrupp.  

Näringsriktighet i undersökningen syftar till de näringsrekommendationer som 
Livsmedelsverket fastlagt.  

Fullgod frukost betyder att frukosten uppfyller de krav på näringsinnehåll som 
Livsmedelsverket fastställt.    

Med bra mat menas att man ska få i sig en viss mängd protein, fett och kolhydrater, 
helst vid varje måltid. 
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2 Tidigare forskning 

2.1  Kostvanor 

All energi människan behöver får vi från maten. Energi behöver vi för att orka leva, 
det är alltså en förutsättning att vi äter näringsriktiga måltider för att orka med en hel 
dags arbete. Med en näringsriktig måltid menas att den innehåller fett, protein och 
kolhydrater. Det är dessa näringsämnen som ser till att hjärnan orkar arbeta efter 
bästa förmåga (Lindeberg, 2006). Barns matvanor är över lag ganska bra eftersom de 
flesta äter frukost, lunch och middag. Barnen får dock i sig för lite D-vitamin, omättat 
fett och järn och för mycket mättat fett, socker och salt. Det beror bland annat på att 
de äter för lite fisk, oljor, grönsaker och frukt, och för mycket godis, glass, läsk och 
saft, snacks och bakverk, detta enligt Livsmedelsverket (Danielsson, 2003). Under 
barn och ungdomsåren är det extra viktigt att man äter och vad man äter för att 
främja tillväxten, skapa god hälsa och för  att intellektet ska utvecklas. Vid hälsosam 
kost kan man stävja flera olika hälsoproblem som järnbrist och fetma. På lång sikt 
kan man även undvika sjukdomar som tex hjärt-och kärl sjukdomar och cancer. Det 
är viktigt att äta ordentligt på regelbundna tider, det skapar goda matvanor. Att 
matvanorna försämras med åldern kan man se i svenska skolbarns hälsovanor 
2001/02, en undersökning som är gjord på barn i åldrarna 11-15 år. Där det visar sig 
tydligt att pojkarna äter mindre frukt och grönsaker och dricker mer läsk ju äldre de 
blir (Danielsson, 2003). 

2.2  Frukostvanor 

Frukosten är den måltid som är mest undersökt. Det verkar som att de elever som 
äter frukost har en bättre kosthållning i sin helhet och en hälsosammare 
viktutveckling. Det finns också resultat som tyder på att de som äter frukost har fler 
kognitiva fördelar som minnesfunktioner, skolprestation och skolnärvaro (Hörnell, 
Lind & Silfverdal, 2009). 

Enligt Dickie & Bender (1982) är frukost det viktigaste målet på dagen eftersom 
kroppen tömts på energi under natten och för att komma igång och arbeta igen 
behövs påfyllning. Om vi inte fyller på med energi ställer kroppen in sig på fodersök, 
det vill säga att det enda kroppen kan tänka på är att få i sig energi. Det leder då till 
att vi får svårt att koncentrera oss. Dessvärre verkar det som att många elever 
kommer till skolan utan att ha fyllt på med frukost då är både den mentala och 
fysiska prestationsförmågan nedsatt (Dickie & Bender, 1982).  

 Frukostvanor hos äldre barn och ungdomar 

Porsman och Paulun (2003) talar om undersökningar som visar att ju äldre barnen 
blir desto mer sällan äter de frukost, det kan finnas flera orsaker till det, bland annat 
att föräldrarna har åkt till jobbet och att det inte lockar barnet att äta själv på 
morgonen.  

Vidare säger Porsman och Paulun (2003) att flera forskare säger att barnen helt 
enkelt är för trötta för att äta på morgonen. Porsman och Paulun (2003) hänvisar till 
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en amerikansk studie som visar att elever som äter frukost har 40 procent bättre 
betyg och större närvaro i skolan än de som sällan eller aldrig äter frukost. Porsman 
och Paulun (2003) hänvisar även till en annan undersökning, den säger att det är 
dubbelt så vanligt med depression hos barn och ungdomar som inte äter frukost 
jämfört med barn och ungdomar som gör det. Det är också vanligt att de som inte 
äter frukost är hyperaktiva och har svårt att koncentrera sig för att kroppen ställer in 
sig på fodersök. Men det är inte bara viktigt att de äter frukost, utan vad de äter till 
frukost har också stor roll. De behöver en frukost som är näringsriktig för att orka och 
prestera i skolan. (Porsman & Paulun, 2003).  

 Frukostvanor hos yngre barn 

 En undersökning gjord på barn i 6-9 års ålder i  13 olika länder ,däribland Sverige, 
visar att Sverige ligger bäst till när det kommer till att äta frukost regelbundet. I 
undersökningen letade man efter 13 riskbeteenden för fetma och att inte äta frukost 
regelbundet är ett riskbeteende enligt undersökningen. (Folkhälsomyndigheten, 
2016). 

 År 2011 gjordes en studie i England där syftet var att fastställa ett mönster i brittiska 
barns frukostvanor och se över den nuvarande bestämmelsen av frukostklubbar för 
barn i England. I Studien medverkade 3311 barn i åldrarna 5-15. Resultatet visade att 
86% av barnen åt någonting före skolan, av de resterande 14% var det en tredjedel 
som inte åt någonting före lunch. Undersökningen visade också att det var fler flickor 
än pojkar som hoppade över frukosten (Hoyland, 2012). 

2.3 Lunchvanor 

Det verkar som att i likhet med frukosten blir också lunchintaget sämre med åren. 
Det finns studier som visar att det ofta är samma barn som hoppar över lunchen som 
hoppar över frukosten ( Porsman & Paulun, 2003). Om man kan förklara varför 
många barn inte äter frukost för att de är trötta, hur kan man då förklara varför det är 
så många barn som inte äter lunch? Att maten som serveras i skolan är ”äcklig”, har 
väl de flesta föräldrar hört, men också andra anledningar verkar vara tydliga som att 
rasterna är för korta och att det är stökigt i matsalen (Porsman & Paulun, 2003). 
Många elever äter alldeles för lite till skollunch. För att alla elever ska äta en hel 
portion skollunch varje dag krävs att måltiderna är bra på flera olika sätt. Så här 
skriver Livsmedelsverket: ”Oavsett hur mycket resurser skolan lägger på skickliga 
pedagoger och bra läromedel är det svårt att ta till sig kunskap när man är hungrig.” 
(http://www.Livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-
omsorg/skola/). 

2.4 Skolmaten över tid 

I Sverige har det serverats skolmat sedan 1800-talet men det var inte förrän under 
1900-talet det blev obligatoriskt och avgiftsfritt och skrevs in i skollagen. När 
skolmaten infördes under andra delen av 1800-talet var målet att stilla hungern hos 
svältande barn, men över tid förändrades målet och blev istället en grund för att 
försöka stävja supandet genom att lära ut en stabilare kosthållning. Runt 1930 
började man ändra på ”tänket” och man diskuterade en helhetsbild av barnet i stället. 
Det nya tänket gick ut på att skolan inte längre bara skulle ge kunskap utan främja 
hela barnet och skapa friskare och starkare medborgare. Det skulle ske på olika sätt 

Kommenterad [JMa1]: Man… 
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och i och med detta skapades en skola där måltider och hygienråd skulle vara en del. 
När året nådde 1945 lade man ett förslag om att skolan skulle få ett bidrag till 
skollunchen och då med krav om en bra sammansatt måltid. Detta var även för att 
kvinnor och mödrar skulle komma att få vara en del av arbetslivet istället för att 
stanna hemma och sköta hushållet. I och med skollagen 1997 bestämdes att 
kommunerna blev skyldiga att servera gratismat till eleverna och 2011 
kompletterades lagen med ett kvalitetskrav på näringsinnehåll. (Lundmark, B, 2002). 

2.5 Skolmaten i dag 

I FN:s barnkonvention står det att: ”barn har rätt att få näringsrika livsmedel i tillräcklig 

omfattning och rent dricksvatten, och undervisning i näringslära”. (artikel 24, 2c och e, 
WHO, 2015). 

Skolan har och spelar en viktig roll när det kommer till att främja elevers livsstil. 
Skolan påverkar barn i alla åldrar, från förskoleklass till gymnasiet eftersom skolan 
erbjuder lunch alla skoldagar. Om skolan ser till att erbjuda näringsriktig mat i trevlig 
lunchmiljö kommer fler att vilja äta ordentlig lunch varje dag (Livsmedelsverket, 
2009). Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör varje skola ha en gemensam 
bild av hur en tilltalande lunchmiljö ska vara eftersom det inte bara är maten på 
tallriken som ger en bra lunchupplevelse. 
(http://www.Livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-
omsorg/skola/). 

Skollunchen i Sverige bidrar också till jämlikhet då alla elever får samma mat och 
möjlighet till minst ett mål om dagen. Skollunchen påverkar också inlärningen hos 
eleverna. En engelsk studie som genomfördes på elever i högstadiet visar att 
skollunchen har en positiv inverkan på elevernas inlärningsbeteende efter lunch 
(Storey, 2011).  

En undersökning som gjorts på barn i åk 2 och i åk 5 med sammanlagt 1840 barn 
visar att i Sverige serveras gratis skolmat och det finns lag på att den ska vara 
näringsriktig ändå finns det uppgifter som säger att elevernas energi och 
näringsupptag är knappa från skolmaten. Det genomsnittliga intaget från skolmaten i 
form av energi, kolhydrater kostfiber, fleromättade fettsyror, vitaminerna E och D 
når inte referensvärdena satta av Livsmedelsverket. Skolmaten ska täcka 30% av det 
dagliga energiintaget men i undersökningen visade det sig att det täckte ca 27 % alltså 
något mindre. Skolmaten skulle ha gett tillräckliga mängder av de flesta 
näringsämnen om barnen hade konsumerat den mängd energi som riktlinjerna säger.  
Undersökningen visar att svenska barn i allmänhet äter för mycket socker men att det 
inte kan kopplas till skolmaten. Intaget av både naturligt och tillsatt socker var under 
referensvärdet och bidrog till 11 % av barnens dagliga intag av socker. Detta tyder på 
att innehållet av tillsatt socker i svenska skolmåltider är låg och att det huvudsakliga 
intaget av sackaros inträffar vid andra tillfällen under dagen. Vid samma 
undersökning var det 32 % av barnen som rapporterade att de vid minst ett tillfälle i 
veckan hoppade över huvudmålet vid skollunchen och istället bara åt smörgås, sallad 
eller filmjölk. (Persson Osowski, 2015) 
 
Sverige har mycket snabbmat och skräpmat på menyn men det har ännu inte nått 
skolsystemet. Det kan vara en av orsakerna till att barnfetma inte är ett lika stort 
problem som i tex England, Australien och USA. (Gullberg, 2006) 
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I en finsk undersökning kring barns och vuxna användande av skolmatsal kan man 
läsa att i genomsnitt 70-90% av alla barn i åldern 9-18 år dagligen besöker 
skolmatsalen. Men bara 10-35% av dem äter av alla delar, alltså huvudrätt, grönsaker, 
bröd, smör och mjölk, varje dag. Undersökningen visar att skolmatsalen används 
mindre ofta av elever som känner sig feta, röker, dricker alkohol eller vars föräldrar 
har en lägre utbildningsnivå. Matsalen används dessutom mindre av elever som är 
mobbade, inte gillar skolan, hoppar över frukosten och inte äter middag tillsammans 
med familjen. Äta skollunch är förknippat med höga intag av frukt, grönsaker, 
rågbröd, mjölk och filmjölk medan att hoppa över skollunchen är sammankopplat 
med ökad konsumtion av tex pommes frites, pizza, glass och godis. Det är alltså mer 
troligt att eleven äter ett ohälsosammare mellanmål om hen helt eller delvis hoppar 
över lunchen (Raulio. S, Roos. E & Prättälä. R, 2010) 
 
Det finns ett webbaserat verktyg som utvecklats i syfte att hjälpa skolor och 
kommuner att utvärdera, utveckla och dokumentera kvalitén på sin 
måltidsverksamhet, Skolmatsverige.se. Verktyget utgår från ett helhetsperspektiv 
över skolmåltiden. Skolmåltiden ska vara näringsriktig för att eleverna ska orka 
prestera, må bra och utvecklas, den kan också bidra till att ge eleverna god hälsa både 
på lång och kort sikt. Men som det går att läsa på skolmatsverige.se är det långt ifrån 
alla elever som äter en fullgod måltid i skolan och då spelar det ingen roll hur 
näringsriktig skolmaten är. (http://www.skolmatsverige.se/om-skolmatsverige).  

2.6 Kostrekommendationer 

Enligt Lindeberg (2006) finns det många anledningar till varför vi äter, det kan vara 
att det är gott, att maten är klar, att vi är uttråkade eller att vi brukar äta nu och så 
vidare. Det är viktigt att man skaffar sig regelbundna mattider, det förhindrar att man 
överäter, småäter och man håller sig lagom mätt mellan måltiderna vilket i sin tur ger 
ett stabilt blodsocker (förutsatt att det är hälsosam mat man äter). Man blir både 
gladare och piggare om man äter bra mat på regelbundna tider.  En bra grundstomme 
kan vara att äta frukost, lunch och middag med ett eller två mellanmål under dagen. 
Tider kan variera eftersom vardagen bestämmer, tex när skola börjar, när lunchen 
serveras osv. Frukost bör man äta ca 1-2 timmar efter man stigit upp, lunch mitt på 
dagen och middag sen eftermiddag/kväll. (Lindeberg, 2006)   

Mat har stor betydelse för barnens hälsa. Barn behöver bra mat för att orka leka och 
idrotta, det hjälper också till att stärka barnens immunförsvar.  (Porsman & Paulun, 
2003). 

 Protein 

Man kan säga att protein är kroppens byggstenar. Det är många vävnader i kroppen 
som är uppbyggda av protein tex muskler, bindväv, hår och naglar. Protein har en 
viktig roll för vår överlevnad. Vid svältkatastrofer är det ofta just proteinbristen som 
tar livet av de svältande. Proteinet används också till att möjliggöra den kemiska 
processen i kroppen som vi kallar för ämnesomsättning. Protein är uppbyggt av 
aminosyror som är länkade samman i långa kedjor. Kedjorna har olika funktioner i 
kroppen. När vi äter protein löses det upp i tarmen där de senare tas upp av kroppen 
som bildar den kedja den behöver precis nu. (Porsman & Paulun, 2003) Aminosyror 
delas in i två grupper, essentiella och icke-essentiella.  Där essentiella aminosyror är 
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livsnödvändiga och måste tillföras kroppen genom kosten, och icke-essentiella 
aminosyror är icke-livsnödvändiga och tillverkas i kroppen genom att omvandla 
andra aminosyror (Brunnberg, 2006). 

Proteinbehovet varierar och beror mycket på vad man menar och vem man frågar. 
Menar man minsta möjliga för att överleva eller menar man den optimala 
proteinmängden för välmående (Brunnberg, 2006). Cirka 10-15% av det dagliga 
energiintaget eller ca 1 gram protein per kilo om dagen anses vara optimalt men vissa 
forskare menar att vi alla skulle må bra av att öka proteinintaget (Porsman & Paulun, 
2003).  

 Kolhydrater 

Kolhydraterna har precis som proteinet flera viktiga funktioner i kroppen men den 
viktigaste funktionen är att fungera som bränslekälla eftersom det är hjärnans och 
musklernas favoritbränsle. Kolhydrater är det näringsämne som vi behöver mest av. 
(Porsman & Paulun, 2003). Kolhydrater består i grunden av olika sockerarter som 
finns i vår mat. Vår mat består framförallt av tre olika slags sockerarter, glukos, 
fruktos och galaktos (Brunnberg, 2006). 

Glukos kallas också för druvsocker och finns naturligt i frukt. Det är den viktiga 
sockerart som transporteras runt i blodet och då kallas för blodsocker. Vid fysisk 
aktivitet förbränner vi massor med glukos och det är det bränsle som musklerna och 
hjärnans föredrar. (Brunnberg, 2006). 

Vidare skriver Brunnberg (2006) att , fruktos kallar man också för fruktsocker och 
det finns i frukt. Fruktos är inte den bästa energikällan till musklerna och det beror 
på att sockret lagras i levern som glykogen eller omvandlas till fett och lagras på 
samma ställe. Men det finns ändå ingen anledning till att undvika frukt eftersom det 
då är naturligt, det är tillsatt fruktos som är farligt (Brunnberg, 2006). 

Galaktos finns i princip inte fritt i maten utan som en del i mjölksocker som består av 
en galaktos och en glukos (Brunnberg, 2006). 

Porsman & Paulun (2003) förklarar att man brukar tala om snabba, medelsnabba 
och långsamma kolhydrater. När vi äter rent socker omvandlas det snabbt till glukos, 
blodsocker, och ger en riktig blodsockerhöjning, det är alltså snabba kolhydrater. 
Kroppen svarar med att snabbt spruta ut insulin som hjälper till att ta hand om 
glukosen och blodsockret sänks snabbt och det resulterar i att man kan bli trött, få 
svårt att koncentrera sig, bli sugen på något sött etc. Det vill man undvika då kroppen 
mår bäst av en jämn blodsockernivå. Om man ofta äter produkter med mycket socker 
i kommer kroppens insulinkänslighet att rubbas och till slut kommer det att krävas 
massor med insulin för att sänka blodsockret och det i sin ger ökad risk för diabetes 
typ 2 och andra sjukdomar (Porsman & Paulun, 2003).  

Många typiska barnmatsprodukter som nyponsoppa, smaksatta yoghurts och vitt 
bröd innehåller mängder med socker. Dessa produkter ger dessutom massor av så 
kallade tomma kalorier, dålig mättnad, inga eller väldigt få mineraler och vitaminer. 
Barnen behöver få i sig långsamma kolhydrater som hjälper till att stabilisera deras 
blodsocker (Lindberg, 2006). 
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 Fett 

Porsman & Paulun (2003) säger att fett kan vara det mest diskuterade näringsämnet 
genom tiderna och nästan alla har en relation till det, man älskar eller hatar det. 
Många människor är rädda för fett och tror att allt fett är dåligt och leder till övervikt. 
Så är det naturligtvis inte, fett är livsnödvändigt och behövs till fler viktiga funktioner 
i kroppen. En viktig funktion som fett har är att utan det kan kroppen inte ta upp de 
”fettlösliga” vitaminerna som A, D, E och K. Fett är också en bra energikälla och är 
tillsammans med kolhydrater en del i att täcka barns och ungdomars energibehov. 
Men det finns olika typer av fett, en del är livsviktiga och en del är livsfarliga om man 
äter förmycket av dem. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste fetterna 
(Porsman & Paulun, 2003). 

Mättat fett finns framförallt i animaliska produkter som kött, mjölk, smör och ägg. 
Äter man för mycket mättat fett kan det leda till sjukdomar som tex diabetes typ 2 
och även övervikt (Brunnberg, 2006). 

Härdat fett är ett fett framställt av industrin för att göra produkter mer hållbara och 
hårda men det är skadligt både för vuxna och barn. Vid stor konsumtion kan härdat 
fett ge fosterskador, leda till för tidig födsel, högre risk för hjärt-kärlsjukdomar. 
Härdat fett hittar du ofta i hel/halvfabrikat som t.ex. pulverprodukter och fryst 
färdigmat (Porsman & Paulun, 2003). 

Enkelomättat fett är en hälsosam fettyp som det finns rikligt av i vegetabilier som tex 
oliver och avokado. Till skillnad från härdat fett kan en lagom mängd enkelomättat 
fett bidra till att motverka hjärt–kärlsjukdomar, detta enligt Brunnberg (Brunnberg, 
2006). 

Fleromättat fett är en grupp fetter som består av några riktigt hälsosamma fetter som 
alla har fler positiva effekter på hälsan. Omega-3 och omega-6 är t.ex båda kända för 
sina stärkande effekter på immunförsvaret och antiinflammatoriska egenskaper. 
Dessa fetter bör vi alltså äta mer av (Brunnberg, 2006). 

2.7 Skollagen 

”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs 
för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.” 
(http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K3). 

Den första juli 2011 trädde en ny lag i kraft, skolan ska inte längre bara ge 
kostnadsfria måltider. Enligt nya lagen har eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider. 

För att Skolinspektionen ska anse att den som driver en skola följer lagens krav på 
kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider ska några kriterier uppfyllas. Eleverna 
ska erbjudas skolmat varje skoldag utan kostnad. Den som driver skolan ska ha ett 
system som kan följa upp och se till att eleverna erbjuds en näringsriktig kost, och 
den som driver skolan ska kunna visa resultat på att de serverar en fullgod skollunch.   
(http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/mat-i-skolan-
1.185012). 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K3
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K3
http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/mat-i-skolan-1.185012
http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/mat-i-skolan-1.185012
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Sverige och Finland har en lagstiftning som ger barn rätt till kostnadsfri skolmat, 
vilket gör länderna unika i världen. 
(http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/11251/LKT0905s287_290.pdf). 

3 Teoretiska perspektiv 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Allt vi lär oss, lär vi oss i samvaro med andra. Det är genom kommunikation och 
interaktion med andra människor som vi kan tillägna oss kunskap. Vi lär oss hela tiden  
och i ett sociokulturellt perspektiv lägger man tyngdpunkten på vad man lär sig och inte 
om man lär sig.  Det du lär dig och den du är skapas i interaktion med andra människor, 
som en social varelse. Även om skola och utbildning har en stor roll för inlärning är det inte 
där vi lär oss mest, det gör vi i vardagen tillsammans med familjen, vänner, föreningar och 
arbetsplatser. I varje samtal och möte med en annan människa tar vi med oss något som vi 
kan komma att använda vid framtida liknande situationer. Därför blir det också viktigt 
under vilka förhållanden vi vuxit upp, i vilka grupper och i vilka kulturer.  (Säljö, 2000).  

4 Metod 

4.1 Forskningsansats och forskningsdesign 

För att kunna välja metod jämförde jag olika tillvägagångssätt för insamlingen av 
data och kom fram till att kvantitativa metoder som enkät med inslag av mer 
kvalitativa frågor verkade vara det som skulle hjälpa mig vid datainsamlingen. Jag 
jämförde strukturerade intervjuer med enkäter och valde enkäter av olika orsaker, 
men t ex att det är billigare, snabbare och att det är enkelt att anpassa till vald 
målgrupp (Bryman, 2011). För att få underlag till min studie använde jag mig av 
enkäter riktade till elever i årskurs två. Jag använde mig av både strukturerade och 
standardiserade frågor för att få en mer nyanserad bild av respondentens svar. 
Strukturerade frågor innebär slutna frågor med fasta svarsalternativ, fördelar med 
det kan vara att frågorna är lätta att ställa och lätta att besvara eftersom 
respondenten har lättare att förstå frågan och själv inte behöver formulera ett svar. 
Standardiserade frågor ger respondenten möjlighet att svara mer utförligt med egna 
tankar och påståenden och kan därför ge oförutsedda  svar eller reaktioner (Bryman, 
2011). Eftersom enkäten riktar sig till yngre elever är det extra viktigt att den är kort 
för att minska risken för ”enkättrötthet”. Enkäten ska vara snygg och prydlig och ge 
ett seriöst intryck. Man kan sätta linjer mellan frågorna för att göra enkäten lättare 
att läsa. Enkäten bör vara enkel att förstå för att minimera missförstånd eller att 
respondenten glömmer att svara på en fråga (Bryman, 2011). Språket ska vara 
anpassat för målgruppen som i det här fallet är barn och man bör ta hjälp av barn 
eller någon som arbetar med barn för att frågorna ska förstås och tas emot på rätt sätt 
(Ejlertsson, 2014).Undersökningen pilottestades på två barn i åldrarna 8 och 9 år. I 
enkäten ska finnas tydliga instruktioner om hur enkäten ska besvaras. Mina enkäter 
bestod av fem frågor vardera. Man ska vara noggrann vid utformandet av frågor, de 
ska vara inriktade på att svara på din frågeställning. Ställ bara frågor som rör din 
undersökning (Bryman, 2011).  Kvantitativa metoder används oftast till att samla in 
data för att sedan sammanställa det med hjälp av tabeller och diagram dvs. den 
fokuserar på saker som kan uttryckas i mängd och storlek vad avser siffror (Bryman, 

http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/11251/LKT0905s287_290.pdf


 10 

2001).  

4.2 Metodval 

Jag valde att använda mig av enkätundersökningar på grund av den tidsram som detta 
examensarbete omfattas av (Bryman, 2011). Genom att ha använt mig av enkäter har jag 
fått ett omfattande material på kort tid som jag snabbt kunde börja bearbeta och 
systematisera.  

4.3 Urval 

Jag valde att göra min undersökning på en grundskola i en stad i Mellansverige. 
Anledningen till att jag valde den skolan är att jag sedan tidigare känner till den. Jag 
har gjort min studie i fyra klasser och sammanlagt 71 barn har svarat på 
frukostenkäten och 68 elever har svarat på lunchenkäten. Det olika elevantalet beror 
på att enkäterna gjordes vid olika tillfällen.   

4.4 Genomförande 

Innan undersökningstillfällena informerades rektor. Undersökningarna genomfördes 
vid två olika tillfällen på skolan i elevernas respektive klassrum. Eleverna hade ca 45 
minuter på sig att svara på enkäten. I varje klass fanns en klasslärare som innan hon 
delade ut enkäten berättade vad den skulle handla om för att öka chansen för eleven 
att förstå enkäten. Hon läste även upp enkäten för eleverna som då fick ställa frågor 
om något var oklart. Jag har använt mig av en förkortning i fråga 2 på lunchenkäten, 
jag har skrivit ggr istället för gånger det fick förklaras i samtliga klasser. Klassläraren 
förklarade också vad som menas med en portion. En av eleverna fick enkäten uppläst 
och översatt från svenska till arabiska. Frukostenkäten gjordes först och några 
månader senare gjordes enkäten om lunchvanor på samma vis. Tidsspannet mellan 
enkäterna beror på att intresset att undersöka lunchen tillkom under arbetets gång. 
Enkäterna delades ut, besvarades och samlades in vid ett tillfälle (Bryman, 2011).  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Vid enkätundersökningar uppstår alltid frågan om resultaten stämmer. Vad 
representerar enkätundersökningens svar egentligen? Är frågorna rätt ställda? Är 
urvalet rätt? Är det många som inte besvarat enkäten. Reliabilitet mäter huruvida 
mätinstrumentet eller tillvägagångssättet ger samma svar vid upprepade mätningar. 
Validitet däremot mäter huruvida frågorna i enkäten mäter det de avser att mäta 
(Ejlertsson, 2014).  

 Reliabilitet 

Frågorna i enkäten ska vara formulerad på så sätt att om samma fråga ställs vid olika 
tillfällen ska svaret bli detsamma. De ska även vara ställda så att svaret blir detsamma 
oberoende av vem som ställer frågan (Ejlertsson, 2014). Jag har följt råden i 
Ejlertssons (2014) bok, ”enkäten i praktiken” när jag utformat frågorna. Jag har ställt 
korta och tydliga frågor som ska vara lätta att förstå och för att eleverna ska orka läsa 
frågorna. Eleverna har varit trygga i sina klassrum i lugn och ro när de svarat, 
dessutom delades enkäterna ut och in vid samma tillfälle, vilket ökar reliabiliteten. 
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Men något jag tror kan påverka reliabiliteten negativt är att om de blev serverade en 
maträtt de inte tycker om den dagen påverkar det svaren i enkäten. Eftersom 
undersökningen är gjord på ett fåtal elever vid en lågstadieskola kan inga allmänna 
slutsatser dras vilket kan medföra en brist i arbetet. 

 Validitet 

Enligt Ejliertsson (2014) måste man tänka igenom enkätfrågorna ordentligt så att de 
mäter det som är avsett. Det är egentligen inte frågorna i sig som valideras utan 
frågorna i relation till syftet (Ejlertsson, 2014).   

4.6 Etiska ställningstaganden 

När en enkätundersökning ska göras finns det några etiska aspekter att ta hänsyn till. 
Stöd finns att hitta i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deras fyra 
huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådets god forskningssed, 2011). Informationskravet 
betyder att de deltagande ska få tydlig information vad undersökningen ska komma 
att handla om och att det är frivilligt att delta. Med samtyckeskravet menas att 
deltagarna själva bestämmer om de vill delta i undersökningen eller inte, det ska ske 
utan påtryckning. Om de väljer att inte vara med ska det ske utan att personen 
känner sig utpekad. Konfidentialitetskravet betyder att de deltagande är anonyma 
och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att informationen inte är 
tillgänglig för obehöriga. Nyttjandekravet säger att den insamlade informationen 
endast får användas för vald undersökning (Ejlertsson 2014).  Först kontaktades 
rektor på vald skola för godkännande av undersökning. Sedan tillfrågades fyra 
klasslärare och informerades om syftet med undersökningen. Jag lämnade ut 
missivbrev, där jag tydligt förklarat syftet med undersökningen, som varje lärare 
distribuerade ut till alla föräldrar i respektive klass. Eftersom eleverna är under 15 år 
måste vårdnadshavare godkänna undersökningen (Ejlertsson, 2014). Innan 
undersökningen tillfrågades alla elever om de ville delta i undersökningen. 
Enkätfrågorna lästes upp för att det skulle vara tydligare och lättare för eleverna att ta 
ställning till om de ville delta eller ej. Alla tillfrågade elever var med i 
undersökningen. 

4.7 Analysmetod 

Efter att enkätsvaren samlats in organiserades och bearbetades de med hjälp av 
programmet Microsoft Excel. En av frågorna var en öppen fråga  och kan därmed inte 
behandlas på samma sätt som de andra frågorna med fasta svarsalternativ. Där 
gjordes en variant av kategorisering som sedan kunde läggas in som variabelvärde i 
diagrammet. Men svaren kan inte behandlas med samma säkerhet som svaren i 
övriga frågor (Ejlertsson, 2014). Jag har valt att presentera analysen av den 
framkomna data i diagram för att det är enkelt och tydligt för läsaren att förstå 
resultaten. Jag har valt att benämna frågor och svar som de skrivs i enkäten och inte 
som variabel 1, variabel 2 et cetera. 
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5 Resultat 

Syftet var att belysa hur lågstadieelevers frukostvanor och lunchvanor påverkar deras 
koncentration samt att undersöka huruvida skollunchen uppfyller elevernas krav. 
Nedan presenteras de resultat som framkommit genom enkätundersökningar, 
bearbetning och analys. 

5.1 Elevers frukostvanor 

 
Figur 1 Stolpdiagram. Elevers frukostvanor. N= 71 elever 

Vi kan tydligt se att det är en majoritet av eleverna som äter frukost. Av eleverna 
anger 81% av pojkarna och 72% av flickorna att de äter frukost varje dag.  

5.2 Upplevd koncentrationsförmåga enligt eleven 

 
Figur 2 Stolpdiagram. Upplevd koncentrationsförmåga enligt eleven. N= 71 elever 

 
Av de som uppgett att de inte äter frukost är det 40% av pojkarna och 29% av 
flickorna som upplever att de inte kan koncentrera sig, medan 33% av pojkarna och 
50% av flickorna som uppgett att de äter frukost inte kan koncentrera sig trots detta.  
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5.3 Näringsriktig frukost och upplevd koncentration 

 
Figur 3 Stolpdiagram.  Näringsriktig frukost och upplevd koncentration. N= 71 elever 

Det var 81% av pojkarna och 72% av flickorna som uppgav att de ätit frukost. Jag 
analyserade elevernas svar och kategoriserade dem i grupper, grupperna kallade jag – 
har ätit en näringsriktig frukost och har inte ätit en näringsriktig frukost. Jag utgick 
från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Av de elever som hade ätit en 
näringsriktig frukost uppgav alla att de kunde koncentrera sig.  

5.4 Elevers lunchvanor 

 

Figur 4 Stolpdiagram. Elevers lunchvanor. N= 68 elever 

I tabellen ovan kan vi se att 15% av pojkarna och 14% av flickorna i åk 3 äter lunch 
alla dagar i veckan, 24% av pojkarna och 17% av flickorna äter lunch 3-4 dagar i 
veckan, 58% av pojkarna och 63% av flickorna äter lunch 1-2 dagar i veckan. Av 
eleverna var det 3% av pojkarna och 6 % av flickorna som uppgav att de inte äter 
skollunchen alls.  
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5.5 Varför eleverna väljer att inte äta skollunch 

 

Figur 5 Stolpdiagram. Varför eleverna väljer att inte äta skollunch. N=68 

Tabellen visar att det är 27% av pojkarna och 43% av flickorna som inte äter för att 
det inte ser gott ut, 18% av pojkarna och 14% av flickorna uppgav att de inte var 
hungriga. Av eleverna var det 48% av pojkarna och 49% av flickorna som uppgav att 
det inte smakade gott och 24%  av pojkarna och 31% av flickorna som inte äter av 
annan orsak. Här har eleverna kunnat ge mer än ett svar och procenten i diagrammet 
hänvisar till andel av antalet barn. Det gör att procenttalen inte tillsammans blir 
100% 

De svar som eleverna som svarat ”annat” angett kan sammanfattas som att maten är 
äcklig. Dessa elever har alltså missuppfattat betydelsen av svaret ”smakade inte gott” 
och skulle därmed kunna räknas in i det svaret.  
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5.6 Blir eleverna hungriga på lektionen efter lunch? 

 

Figur 6 Stolpdiagram. Blir eleverna hungriga på lektionen efter lunch? N=68 

I diagrammet kan vi se att det är 54% av eleverna som sällan blir hungriga på 
lektionen efter lunch. Av eleverna är det 24% som svarar nej på frågan om de blir 
hungriga på lektionen, 13% säger att de oftast blir hungriga och 9% säger att de blir 
hungriga på lektionen efter lunch.  

5.7 Kan du koncentrera dig på lektionen efter lunch? 

 

Figur 7 Stolpdiagram.  Kan du koncentrera dig på lektionen efter lunch? N  

Diagrammet visar att 55% av pojkarna och 26% av flickorna kan koncentrera sig på 
lektionen efter lunch, 3% av pojkarna och 9% av flickorna kan inte koncentrera sig 
efter lunch. Det är 27% av pojkarna och 46% av flickorna som uppger att oftast kan 
koncentrera sig och 15% av pojkarna och 20% av flickorna som sällan kan 
koncentrera sig på lektionen efter lunch.  
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6 Metoddiskussion 

Fördelar med mitt val av metod är att jag fick in alla enkäter vid ett och samma 
tillfälle och att en pedagog hade uppsikt på eleverna under tiden så de inte 
diskuterade frågorna sinsemellan. En nackdel är att jag inte är säker på att alla elever 
förstod frågorna så som min intention var trots att en pedagog gick igenom frågorna 
tillsammans med eleverna innan enkäten delades ut och förklarade t ex vad som 
menas med en portion. Respondenten var ändå tvungen att läsa och själv besvara 
frågorna efteråt (Bryman, 2011). En annan nackdel kan vara att eleverna svarar på 
enkätfrågorna utefter vad de tror att läraren vill att de ska svara. Det kan också vara 
så att just den dagen eleverna svarade på enkäten serverades de en lunch de inte åt av 
olika anledningar, det påverkar förmodligen resultatet av enkäten. Det verkar också 
vara en trend redan i åk 3 att säga att maten är äcklig, precis som Porsman och 
Paulun (2003) antyder och det kan ha spelat roll även i min enkätundersökning.   

Mitt syfte med undersökningen var inte att generalisera hur lågstadieelevers 
matvanor påverkar deras studiekoncentration. Jag kan bara tala om hur det ser ut 
utifrån de elever och den skola där min undersökning är genomförd. Jag tror dock att 
resultatet skulle kunna komma att se liknande ut för en annan skola eller en annan 
grupp elever i Sverige, utifrån samma frågeställning och undersökningsmetod. 

7 Resultatdiskussion 

7.1 Elevers frukostvanor 

I min studie framkom det att 81% av pojkarna och 72% av flickorna i en årskurs 2 äter 
frukost. Redan på lågstadiet är det alltså många som inte äter frukost och det finns 
svenska undersökningar som visar att ju äldre barnen blir desto mer sällan äter de 
frukost (Porsman & Paulun, 2003). Man kan då tänka sig att antalet som inte äter 
frukost kommer att öka. Men Livsmedelsverket (2007) fick i uppdrag av regeringen 
att göra en undersökning om barns matvanor. Det visade sig att de flesta barn faktiskt 
äter frukost, lunch och middag, vilket är av positiv betydelse då detta är de riktlinjer 
och rekommendationer som är uppsatta för att barnen ska orka och klara av en 
arbetsdag i skolan. Men det som är mest intressant i min frukostundersökning är att 
det är bara 42% av pojkarna och 40% av flickorna som enligt deras svar på vad de 
äter kan anses som att de ätit en näringsriktigfrukost. Med näringsriktig frukost 
menas att de ska äta näringstät mat, mat som är full av näringsämnen och ska stå för 
20-25% av barnets energiintag under dagen (Lindeberg, 2006)  

Även om de har ätit frukost är innehållet viktigare än faktumet att de faktiskt har ätit 
frukost. Det är tydligt i min undersökning att de som har ätit en fullgod frukost själva 
anser att de kan koncentrera sig på lektionen. För att tydliggöra det ännu mer kan 
man tänka att i varje klass går det c:a 20 elever, 1/5-del (5 st) av eleverna äter inte 
frukost alls, bara 30% (4-5 st) av de 80% som äter frukost äter en fullgod sådan. Det 
betyder att i en klass på 20 elever är det ungefär hälften av eleverna som inte har fått i 
sig en fullgod frukost. Så i princip halva klassen har inte förutsättningarna att orka 
koncentrera sig på lektionerna före lunch. Då blir nästa fråga, hur påverkas den 
andra hälften av  eleverna som faktiskt har ätit av de elever som inte orkar? Hur 
påverkas klassrumsklimatet om halva klassen inte orkar koncentrera sig? 
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Enligt en studie gjord på brittiska barns frukostvanor visade resultatet att 86% av 
eleverna åt någonting före skolan och av de som inte åt var det fler flickor än pojkar. 
(Hoyland, 2012). Det är liknande resultat som i min studie där det visar sig att 28% 
av flickorna och 19% av pojkarna inte äter frukost.  

 Är problematiken med en ”dålig” frukost samma under resten av dagen? De flesta 
eleverna äter lunch och middag, enligt livsmedelverket (2007) men äter de tillräckligt 
bra mat för att klara av dagen som de borde? Vilken betydelse har det här för arbetet i 
klassrummet? Hur stor skillnad skulle det göra om alla elever i klassen fick bra och 
näringsriktig mat? Porsman & Paulun (2003) talar om en amerikansk studie som 
visar att elever som äter frukost har i genomsnitt 40% bättre betyg . Jag tror också att 
om alla elever åt bra mat skulle även klassrumsklimatet bli bättre och lugnare. 
Porsman & Paulun (2003) säger att om man inte äter frukost ställer kroppen in sig på 
fodersök och det leder till att vi får svårt att koncentrera oss. Vidare säger de att bland 
barn märks det oftast genom att barnen blir stökiga och högljudda i klassrummet.  

Enligt Lindeberg (2006) bör frukosten intas 1-2 timmar efter man stigit upp. Det kan 
vara en av orsakerna till att inte fler äter på morgonen. Eleverna får stiga upp tidigt 
för att hinna bli hungriga. Jag tror att det fler saker som påverkar om barnet äter 
frukost eller inte, det skulle kunna vara så att barnet förväntas äta själv på morgonen 
och inte trivs med det. Det kan också vara så att barnet känner sig stressad på 
morgonen och upplever att hen inte hinner äta i lugn och ro.  

Vi vet att barns matvanor börjar i hemmet och att det i hög grad är föräldrarna som 
initialt ger barnen de matvanor de har när de kommer till skolan. Man kan tänka sig 
att genom att utbilda föräldrar och även elever i högre grad skulle man kunna stävja 
en del av problemet som näringsfattig eller helt utebliven frukost faktiskt ger. Här 
skulle ett ökat samarbete mellan hem och skola kunna göra stora skillnader i barnens 
självupplevda och verkliga prestationer. I Lgr 11 kan man läsa att ett syfte med idrott 
och hälsa är att eleven ska veta hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 
Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor.  

Det sociokulturella perspektivet förstärker dessa slutsatser, då det påvisar att 
hemmet är viktigare än skolan när det kommer till vardagligt lärande och skapande 
av livslånga vanor. Om skolan kan hjälpa föräldrar och elever att på ett naturligt sätt 
skapa goda matvanor så skulle det kunna öka elevernas förutsättningar för inlärning 
och även ge ett bättre klassrumsklimat.  

Eftersom en stor del av eleverna i min undersökning själva tyckte att de hade svårt att 
koncentrera sig på morgonlektionen, vare sig de hade ätit eller inte ätit, tror jag att 
eleverna själva är benägna att lära sig mer om kost och hälsa. Lärarna har en stor roll 
när det gäller att påverka elever till en god kosthållning genom de pedagogiska 
måltiderna. Om lärarna vid måltiden ger en positiv inställning kring kost är det stor 
chans att eleverna tar efter beteende.   

7.2 Elevers lunchvanor 

Enligt Livsmedelsverkets undersökning äter de flesta elever i skolan lunch vilket inte 
överensstämmer med mitt resultat. Enligt min undersökning äter 58% av pojkarna 
och 63% av flickorna lunch i genomsnitt 1-2 gånger i veckan. Den stora anledningen 
till att så få äter varje dag är att eleverna inte tycker om maten. Skolmatsverige 
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poängterar att det inte spelar någon roll hur näringsriktig maten är om den inte blir 
uppäten. (http://www.skolmatsverige.se/om-skolmatsverige). 

Däremot verkar det inte finnas någon tydlig koppling mellan att inte ha ätit lunch och 
sämre koncentration på lektionen efter lunch. Något som kan vara viktigt att ha i 
minnet i sammanhanget är att det för så här unga barn bara återstår en lektion efter 
lunch innan skoldagen avslutas. Deras upplevelse av att inte ha några större problem 
med koncentrationen under den lektionen kanske därmed har mindre relation till 
deras intag av lunch. Jag skulle kanske ha kunnat få ett annat resultat om skoldagen 
varit längre än till 13.30.  

 Det är 58% av pojkarna och 63% av flickorna som äter lunch 1-2 gånger i veckan, 
men bara 3% av pojkarna och 9% av flickorna svarar att de inte kan koncentrera sig 
på lektionen efter lunch och 15% av pojkarna och 20% av flickorna svarar att de sällan 
kan  koncentrera sig efter lunch. Till skillnad från frukostundersökningen där det var 
tydligt att de elever som inte hade ätit alls eller inte ätit en fullgod frukost hade svårt 
att koncentrera sig innan lunch. Kan det vara så att det också i min undersökning 
visar att frukosten är den viktigaste måltiden för dagen? Resultaten tyder på det.  

När vi tittar på orsakerna till varför de inte äter lunch varje dag så svarar så många 
som 27% av pojkarna och 43% av flickorna att den inte ser god ut. Detta resultat visar 
att det verkar vara viktigare för flickor än pojkar hur maten ser ut. Det är nästan 
hälften av eleverna, 48% av pojkarna och 49% av flickorna som inte tycker att maten 
smakar bra. Av dessa elever är det 5 stycken som har angett båda alternativen. Det är 
alltså ändå ett stort antal elever som ratar skolmaten för att den inte är tillräckligt 
tilltalande för dem. Skulle det då vara bättre om skolmåltiden fokuserade på att laga 
mer mat som tilltalar eleverna och mindre på att uppfylla kraven på näringsinnehåll? 
Är det inte bättre att eleverna äter någonting även om det är mindre nyttigt än att de 
inte äter alls.  

Min egen erfarenhet säger dock att barnen känner sig stressade vid lunchen och det 
skulle kunna vara en orsak till att så många inte äter en näringsriktig lunch. Eleverna 
har 30 minuter på sig i matsalen ofta är det dessutom kö och det är fler moment som 
ska göras innan eleven kan sätta sig för att äta, de ska hämta dricka, bestick och 
servett. Har de otur är det kö till alla dessa moment. Innan eleven har satt sig för att 
äta kan halva lunchtiden redan ha gått. Om det då dessutom visar sig att kompisarna 
börjar bli färdiga för att gå ut på rast blir det otroligt stressande för de elever som 
kommer sist. Det skulle också kunna vara så att eleverna inte har tid och ro att äta en 
näringsriktig lunch för att rasten lockar mer. 

Livsmedelsverket skriver att: ”Oavsett hur mycket resurser skolan lägger på skickliga 
pedagoger och bra läromedel är det svårt att ta till sig kunskap när man är hungrig.” 
(http://www.Livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-
omsorg/skola/). Det tycks vara ett problem som vi i skolan inte riktigt rår på då vi 
inte kan se till att alla barn är mätta när de kommer till skolan och dessutom inte 
heller kan se till att alla elever äter en näringsriktig lunch även om det erbjuds. Vi 
behöver göra lunchen mer tilltalande för eleverna och tala om vikten att äta 
näringsriktigt. 

Skolverket talar om att skollunchen är ett pedagogiskt verktyg och kanske skulle detta 
verktyg kunna användas mer effektivt om den pedagogiska personalen var mer 
informerad och kunde föra mer vardagliga samtal kring mat. Detta passar in i det 

http://www.skolmatsverige.se/om-skolmatsverige
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/
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sociokulturella perspektivet där det vardagliga ofta ger mer bestående inlärning än 
det strukturerade. En invändning mot detta skulle kunna vara att lärarnas påverkan 
kanske är begränsad om det är matens utseende och smak som eleverna vänder sig 
emot.  

Livsmedelsverket (2009) skriver att om skolan ser till att erbjuda näringsriktig mat i 
trevlig lunchmiljö kommer fler att äta ordentlig lunch varje dag. Kan miljön vara en 
av orsakerna till att så många elever i min undersökning väljer att inte äta? De flesta 
som väljer att inte äta uttrycker att maten inte ser god ut eller att den inte smakar bra 
men alternativet att matsalen inte är tilltalande finns inte med i min enkät. Är det 
svårt för elever i åk 3 att precisera varför de väljer att inte äta och därför väljer de 
orsak som har högs igenkänningsfaktor?  

Enligt Persson och Osowskis (2015) undersökning täcker inte skolmaten riktigt det 
dagliga energiintaget  som bör vara 30%. Skolmaten skulle ha gjort det om eleverna 
hade konsumerat den mängd energi som riktlinjerna anger. Vilket förmodligen skulle 
stämma i min undersökning också, om alla elever åt en portion mat. Däremot kunde 
man se att svenska barn konsumerar förmycket socker under resten av dagen. Alltså 
inte kopplat till skolmaten. Kan fenomenet med att svenska barn äter för mycket 
socker kopplas till att de inte äter tillräckligt till frukost och lunch? Eller kan det vara 
så att det är okunskap hos både barn och föräldrar?  

Däremot är det förvånande att så få som 9% av pojkarna och 9% flickorna är hungriga 
efter lunch när så många vare sig verkar äta en näringsrik frukost eller lunch. Här ger 
undersökningen inga svar. Man skulle behöva ställa andra frågor till eleverna där 
man direkt kan se relationen mellan frukost, lunch och hunger på eftermiddagen. Nu 
vet vi inte om de barn som hoppar över lunchen är samma barn som inte får i sig en 
näringsriktig frukost. Många barn har också frukt med sig hemifrån, vilket kan 
påverka resultatet.  

7.3 Slutsats 

Studien visar en tydlig koppling mellan näringsriktig frukost och koncentrationen hos 
elever på lågstadiet. De elever som åt en fullgod frukost hade inga problem att 
koncentrera sig hela vägen fram till lunch medan elever som antingen inte åt frukost 
alls eller inte åt en fullgod frukost upplevde betydligt större svårigheter att 
koncentrera sig före lunch.  

Däremot så visar studien ingen tydlig koppling mellan lunch och koncentration. Här 
är det svårt att dra några slutsatser kring varför, då det finns flera parametrar så som 
när skoldagen slutar som kan inverka på resultatet.  

Något som är mycket tydligt i resultatet är att de elever som inte äter lunch hoppar 
över den eftersom den antingen inte såg god ut eller inte smakade gott. Skolan 
misslyckas alltså med att göra maten tilltalande för små barn utifrån deras 
perspektiv.  

Som lärare behöver jag alltså ta hänsyn till att många elever inte klarar av att 
koncentrera sig under lektionen före lunch och anpassa min undervisning för att 
kompensera för detta. Jag behöver också försöka få in mer i undervisningen kring 
näringslära och relationen till hur den påverkar eleverna för att försöka göra dem mer 
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medvetna om hur viktigt det är att äta regelbundet och näringsriktigt, trots att maten 
kanske inte tilltalar dem vid första anblicken.  

En svaghet med studien är att eftersom enkäterna gjordes vid två olika tillfällen kan 
jag inte se relationen mellan vilka som äter frukost och vilka som äter lunch. Detta 
gör att jag inte kan dra några slutsatser kring om det gäller samma barn. Jag kan 
därför inte heller dra några slutsatser kring barnens matvanor i stort. Det kan vara så 
att de barn som åt frukost hoppar över lunchen och tvärt om. Det skulle kunna 
förklara bristen på hunger på eftermiddagen, men jag kan inte säga något säkert om 
det. 
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8 Vidare forskning 

I min studie har jag tittat på hur skolelevers frukost och lunch ser ut samt studerat 
huruvida skolmaten uppfyller elevernas behov. Mitt förslag till fortsatt forskning 
skulle vara att studera yngre skolelevers matvanor i stort. Jag har hittat mycket 
forskning på ungdomar och kost, men det har varit svårt att hitta forskning på yngre 
barn och kost. Jag skulle också vilja höra hur pedagoger upplever matsituationen i 
skolan. Anser de att maten är anpassad för eleverna och ser de skolmaten som ett 
pedagogiskt verktyg som Livsmedelverket föreslår att man ska? Man skulle också 
kunna jämföra elevernas upplevda matintag med det faktiska intaget. Det skulle 
också vara intressant att vinkla studien mot föräldrar som faktiskt har ansvaret att se 
till att deras barn äter en bra och hälsosam kost. Ytterligare en fråga som väckts är 
om de barn som inte ätit lunch äter mer vid mellanmålet på fritids. Till slut skulle det 
vara intressant att ta reda på vad som skulle krävas för att eleverna ska uppfatta 
maten som tilltalande.   
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Bilaga 1, Missivbrev 

Information om undersökning 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Jag heter Jenny Eriksson och skriver för närvarande mitt examensarbete vid 
Mälardalens högskola. Jag har bestämt mig för att titta närmare på skollunchen, äter 
eleverna ordentligt och uppfyller maten elevernas önskningar. Det finns mycket 
forskning kring vad växande barn bör äta och Livsmedelsverket har satt upp riktlinjer 
för skolan att följa som beskriver vad en bra lunch ska innehålla både näringsmässigt 
och miljömässigt. Jag är intresserad av vad era barn tycker. 

Eleverna kommer att få fylla in en enkät med 5 frågor, det kommer att ta ca 5 minuter 
att fylla i. Enkäten kommer att fyllas i under lektionstid. Eleverna kommer vara 
anonyma genom hela undersökningen och det är bara jag och min handledare som 
kommer att ta del av informationen. 

Ditt barns deltagande i undersökningen är frivilligt. Hen har rätten att när som helst 
avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Om du inte vill att ditt barn ska deltaga i undersökningen hör du av dig till ditt barns 
klasslärare. 

Tack för din medverkan! 

 Jenny Eriksson 

 

Student:    Handledare: 

Jenny Eriksson   Bengt Nilsson 

0722-514206    0732-687513 

Jen16005@student.mdh.se  bengt.nilsson@mdh.se 
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Bilaga 2, enkät 

Enkät åk 3 (Ringa in det svar som stämmer) 

 

1. Jag är:  

Flicka  Pojke 

 

2. Hur många dagar i veckan äter du en eller fler portioner av 

lunchen som serveras i skolan? (Veckan har 5 skoldagar). 

Varje dag 3-4 ggr  1-2 ggr  0 ggr

   

3. Om du inte äter lunch varje dag, vad beror det då på? 

(Du får välja flera svar). 

 

Såg inte gott ut.  Smakade inte gott. 

Jag var inte hungrig.  Annat:________________ 

    _____________________ 

4. Blir du hungrig på lektionen efter lunch? 

Ja  Nej  Oftast  Sällan 

 

5. Kan du koncentrera dig på lektionen efter lunch? 

Ja   Nej  Oftast  Sällan 
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Bilaga 3, enkät 
 
Frukostenkät 

 

Flicka      Pojke   

 

Äter du frukost? Ja Nej Ibland  

 

Blir du ofta hungrig på morgonlektionen? 

  Ja Nej  

 

Kan du koncentrera dig på arbetet innan du får lunch? 

Ja Nej 

 

Om du äter frukost, vad äter du oftast då?  

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


