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1. Inledning 

Inom vårt kommande yrke som idrottslärare kommer vi otaliga gånger att stöta på 

morgontrötta elever som har hoppat över sin frukost. Ett brett spektra av forskning finns 

angående barn och ungas frukostvanor och samstämmigt pekar denna mot att ju äldre barn 

blir desto sämre frukostvanor har de. Detta är intressant, då man skulle kunna ponera  att ju 

äldre eleverna blir, desto bättre torde de bli på att sköta sin kosthållning och följdaktligen äta 

oftare och bättre frukost. 

 

Frukosten är vital för att vi människor ska kunna prestera, och eftersom skolan delvis består 

av förmågan att kunna prestera så uppstår för många elever ett stort problem. Vi finner att det 

som pedagog kan vara bra att genom en studie analysera detta problem, för att i framtiden 

enklare kunna förstå eleverna och deras val när det gäller frukosten.  

 

Under våra sammanlagt tio VFU-perioder har vi båda märkt av en markant skillnad i  att 

undervisa i ämnet idrott och hälsa innan lunch kontra efter lunch. Av vår erfarenhet är det 

oftast sämre intensitet och överlag mindre motiverade elever under förmiddagens lektioner.  

 

Som tidigare nämnts så visar forskning på att elevernas frukostvanor blir sämre i paritet med 

att de blir äldre. Komparativa studier har också gjorts mellan klasser med idrottsprofil kontra 

klasser utan idrottsprofil. Forskningen visar på att eleverna som går i idrottsklasser generellt 

sett har bättre kostvanor; äter frukost mer regelbundet, äter mer frukt, etc. Snarare än att 

övergripligt försöka kartlägga elevers frukostvanor, något som många redan gjort, syftar vår 

studie till att försöka ta reda på vad dessa diskrepanser beror på. Är de försämrade 

frukostvanorna en ren produkt av att eleverna blir äldre, eller finns det någon annan faktor?  

2. Bakgrund 

2.1 Allmänt om frukost 

De svenska näringsrekommendationerna, SNR, ges ut av Livsmedelsverket. Syftet är att ge 

näringsmässiga riktlinjer för en god kost. SNR revideras kontinuerligt allteftersom ny 

kunskap framkommer.
1
 Den senaste och fjärde upplagan av SNR baseras i huvudsak på den 

fjärde upplagan av de nordiska näringsrekommendationerna, NNR, med undantaget att i den 

                                                           
1
 Livsmedelsverket (2012) 
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svenska versionen ingår riktlinjer för måltidsordning och kostens variation.
2
 Under riktlinjer 

för måltidsordning rekommenderas att energi- och näringstillförsel bör fördelas jämt över 

dagen. SNR föreslår tre huvudmål och ett till tre mellanmål. Frukosten, eller morgonmål som 

de benämner det, bör utgöra 20-25% av det totala energiintaget under en dag.
3
 

 

”Frukosten är det viktigaste målet om dagen” är ett uttryck som ofta förekommer i den 

allmänna diskussion om kost. Det är målet som ska ge oss en bra start på dagen, genom att ge 

oss den energi som vår kropp behöver. Efter en natt utan mat blir frukosten en vital 

förutsättning för kroppens ork och vakenhet.
4
 Ett exempel på vad en bra frukost kan bestå av, 

enligt livsmedelsverket
5
, är en frukt och gärna någon grönsak, fil, mjölk eller yoghurt, gröt, 

flingor eller müsli och/eller en till två smörgåsar. 

 

De svenska näringsrekommendationerna, SNR, ges ut av Livsmedelsverket. Syftet är att ge 

näringsmässiga riktlinjer för en god kost. SNR revideras kontinuerligt allteftersom ny 

kunskap framkommer.
6
 Den senaste och fjärde upplagan av SNR baseras i huvudsak på den 

fjärde upplagan av de nordiska näringsrekommendationerna, NNR, med undantaget att i den 

svenska versionen ingår riktlinjer för måltidsordning och kostens variation.
7
 Under riktlinjer 

för måltidsordning rekommenderas att energi- och näringstillförsel bör fördelas jämt över 

dagen. SNR föreslår tre huvudmål och ett till tre mellanmål. Frukosten, eller morgonmål som 

de benämner det, bör utgöra 20-25% av det totala energiintaget under en dag.
8
 

 

Flickor i tonåren har en ungefärlig energiförbrukning på 1800 kcal/dygn och pojkar i samma 

ålderspann har en energiförbrukning på mellan 2100 och 2200 kcal/dygn.
9
 Detta innebär att 

en adekvat frukost bör innehålla, baserat på livsmedelsverkets rekommendation om att 

frukosten bör utgöra 20-25% av det dagliga näringsintaget, mellan 450 och 500 kcal för 

flickor och mellan 500 och 550 kcal för pojkar. Översatt i livsmedel motsvarar det en portion 

havregryn med 1,5 dl lättmjölk, en frukt och en knäckebrödsmacka med margarin och ett kokt 

                                                           
2
 Andersen (2007), s 237 

3
 Andersen (2007), s 252 

4
 Johansson (2007),  s 249-250 

5
 Livsmedelsverket (2013) 

6
 Livsmedelsverket (2012) 

7
 Andersen (2007), s 237 

8
 Andersen (2007), s 252 

9
 Abrahamsson (2006) s 168 
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ägg. Alternativt en tallrik yoghurt med bär, 1 dl osötade flingor och en grov smörgås med 

margarin och skinka på.
10

  

2.2 Frukostens påverkan 

Forskning visar att en väl sammansatt frukost hjälper människor att prestera, oavsett ålder. I 

en stor studie av David Wyon påvisas sammanbandet mellan sunda frukostvanor och de 

fördelar detta leder till. Studien, som utgick ifrån tioåringar, visade hur kreativiteten, hälsan 

och den fysiska uthålligheten påverkades negativt av utebliven frukost.
11

  En likartad studie 

som undersökt barn i åldrarna sex till elva år, visar även den på olika fördelar som kommer av 

att äta frukost. Här sattes barnen att göra en samling tester som mäter den kognitiva förmågan. 

Resultatet visade att de barn som åt frukost innan testerna presterade bättre, bland annat 

genom ett bättre korttidsminne. Barnen som åt frukost visade även prov på en högre spatial 

förmåga och var överlag mer motiverade.
12

 Noterbart är att frukostens kvalité inte tycktes ha 

något utslag på resultaten. De barn som åt en vedertaget sämre frukost, till exempel sockrade 

flingor, visade på samma resultat som de barn som åt en vedertaget bättre frukost, till exempel 

gröt.  

 

Liknande studier har utförts på betydligt äldre individer. Smith uppskattade 1994 den 

semantiska förmågan, logiskt tänkande och minnesförmågan hos universitetselever som ätit, 

eller inte ätit frukost. Även här pekade resultaten på sambandet mellan frukostintag och en 

högre kognitiv förmåga.
13

  

 

Detta ämne är väl utforskat och den generella uppfattningen är att frukostens betydelse inte 

kan understrykas nog. Ovanstånde studier visar på frukostens betydelse för studerande, från 

de allra yngsta eleverna ända upp till universitetsstudenter. Ändå visar en studie från 2006, att 

ju äldre de studerande blir, desto sämre blir deras frukostvanor.
14

 Det är viktigt att ha 

regelbundna matvanor för barn och ungdomar, då bristande matvanor påverkar utvecklingen 

av deras hälsa, kropp och intellekt negativt. Forskning säger att frukosten är det viktigaste 

målet och är betydande för hur mycket man ska orka under dagen.
15

 

 

                                                           
10

 Forslund (2011) 
11

 Wyon (1997), s 5-12 
12

 Mahoney (2005), s 635-645 
13

 Smith (1994), s 39-55 
14

 Danielsson (2006), s 31 
15

 Danielsson (2006), s 31 
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Vid fysisk aktivitet behöver de fysiskt aktiva öka intaget av framför allt kolhydrater och 

protein, men även intaget av fetter, för att behålla en neutral energibalans, genom måltider 

som exempelvis frukost. Däremot ökar inte, eller ökar behovet av mineraler och vitaminer 

minimalt.
16

  

2.3 Idrottsklasser 

År 1991 startades de första idrottsklasserna, vid en grundskola i Tyresö. Restrektionerna var 

att eleverna skulle ha en jämn könsfördelning, de skulle vara lämpade för fysiskt aktivitet och 

elever med mediciska behov bör avstå utbildningen.
17

 

Idag finns klasser med inriktning på idrott utspridda i hela landet. Det finns två typer av 

idrottsutbildningar som är nationellt kvalitetssäkrade av skolverket, riksidrottsutbildningar 

och nationellt godkända idrottsutbildningar.
18

  

 

En utbildning där ämnet specialidrott ingår får vara riksidrottsgymnasium om det finns ett 

nationellt intresse av att tillgodose elitidrottens krav och det ställs särskilda krav på gemensam 

träning. En sådan utbildning som en kommun anordnar ska vara riksrekryterande.
19

  

 

En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell idrottsutbildning om 

den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund 

som är relevant för utbildningen.
20

  

 

Syftet med utbildningarna är att förenkla kombinationen idrott och studier. 
21

 

2.4 Sammanfattning av bakgrund 

I denna bakgrund har betydelsen av frukost motiverats genom de studier som visat på 

frukostens påverkan. Detta tillsammans med de näringsrekomendationer som redovisats vill vi 

påvisa hur vitalt det är med en regelbundenhet i frukostvanor. Det är, som ovan skrivet, det 

första intaget för dagen och påverkar till viss del hur dagen kommer att se ut. Utöver det har 

en översiktlig bakgrund över idrottsklasser, dess funktion och vad som definerar dem gjorts. 

Detta för att en del av studien syftar till just elever som läser med idrottsinriktning. 

                                                           
16

 Riksidrottsförbundet (2009), s 8 
17

 Skolverket (1991) 
18

 Skolverket (2012) 
19

 Riksdagen (2010), kap 5 
20

 Riksdagen (2010), kap 5 
21

 Riksidrottsförbundet (2008), sid 7 
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3. Tidigare forskning 

Inom tidigare forskning har vi valt ut fyra olika områden. Det första området, frukostvanor 

hos högstadieelever och gymnasieelever, handlar om hur ofta högstadieelever och 

gymnasieelever äter frukost. Det andra området, frukostvanor hos fysiskt aktiva elever, 

belyser frukostvanor hos elever som är fysiskt aktiva samt elever som går på gymnasiet och 

läser med idrottsinriktning. Måltiden som en social arena, är det tredje området, där beskrivs 

hur sällskapets varande eller icke varande påverkar intaget av måltider. Det sista området, 

frukost ur ett internationellt perspektiv, belyser frukostvanor i andra länder. 

3.1 Frukostvanor hos högstadieelever och gymnasieelever 

Enligt Nordlund och Jacobson äter eleverna mindre frukost allt eftersom åldern stiger.
22

 En 

del av deras studie riktade in sig på elevernas frukostvanor. Undersökningen grundade sig på 

28 högstadieskolor, som var fördelade på de flesta av Sveriges län. Totalt deltog cirka 1760 

högstadieelever i undersökningen, eleverna tilldelades en enkät som de fick besvara i 

klassrummet. Enligt deras undersökning äter 75% av högstadieelverna frukost alla skoldagar i 

veckan, 11% äter frukost 3-4 skoldagar i veckan och 14% av eleverna äter frukost två 

skoldagar i veckan eller färre.
 23

 I fortsatt forskning av Nordlund och Jacobson finns även 

studier över gymnasieelevers frukostvanor, där 24 gymnasieskolor ingår. Skolorna var 

geografiskt utspridda i landet och alla skolor var primärkommunala. Totalt fick cirka 1400 

gymnasieelever svara på en enkät om bland annat deras frukostvanor. 72% av eleverna på 

gymnasieskolorna äter frukost alla skoldagar i veckan, 13% äter frukost 3-4 skoldagar i 

veckan och 15% äter frukost två skoldagar i veckan eller färre.
24

 

 

Anderssons och Walterssons har gjort en studie där de undersökt 15 kommunala 

gymnasieskolor i Göteborg. Eleverna fick svara på en enkät om frukostvanor. 75% av 

eleverna angav att de äter frukost alla skoldagar i veckan, 16% angav att de äter frukost 3-4 

skoldagar i veckan och 9% angav att de äter frukost två skoldagar i veckan eller färre.
 25

 

3.2 Frukostvanor hos fysiskt aktiva elever 

Eleverna som är fysiskt aktiva äter frukost i större utsträckning,
 26

 även eleverna med en god 

kondition äter frukost mer frekvent.
27

 I en undersökning om elevers frukostvanor, där 133 

                                                           
22

 Nordlund & Jacobson (1999), s 4 
23

 Nordlund & Jacobsson (1997), s 11-15 
24

 Nordlund & Jacobsson (1999), s 8-11 
25

 Andersson & Waltersson (2009), s 13-18 
26

 Nordlund & Jacobsson (1999), s 7 
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elever med idrottsinriktning och 147 elever utan idrottsinriktning deltog, visar att 85% av 

idrottseleverna äter frukost minst tre skoldagar i veckan, bland eleverna som inte går i en 

idrottsklass angav 72%  att de äter frukost minst tre skoldagar i veckan.
28

 Elever som är mindre 

engagerade i idrottsföreningar, har en sämre regelbundenhet när det gäller att äta frukost. De 

elever som ofta deltar på idrottslektionerna, äter oftare frukost. Det är även vanligare att äta 

frukost hos de elever som önskar att skolveckan bestod av fler idrottstimmar.29 

3.3 Måltiden som en social arena 

 

”Jag vill ha ett bord och trevligt sällskap när jag äter. Men däremot spelar det ingen 

roll hur många det är, det kan vara allt från en person upp till massor. Det viktigaste är 

att jag har någon att dela min måltid med.”
30

 

 

I en studie framgår det att många elever på högstadiet
31

 och framför allt på gymnasiet
32

 inte 

har någon vuxen närvarande att dela frukosttiden tillsammans med. När ungdomar flyttar 

hemifrån, blir den sociala frågan vital vid måltiderna. I och med att många av måltiderna intas 

i ensamhet, sjunker motivationen och flertalet måltider uteblir.
33

 Enligt Andersson och 

Waltersson äter 62% av gymnasieelevernas i deras undersökning frukost ensamma, 21% äter 

frukost med någon annan och 17% svarade annat.
34

 Där svarsalternativet annat innebar att det 

berodde på när eleven började skolan.  

 

Det framgår i intervjuer av Jansson att den sociala aspekten är så pass viktig att vissa 

människor väljer att helt avstå från måltiden, när de tvingas att äta ensamma. En av de 

intervjuvade jämför sin tid när hon bodde i kollektiv och  med det ensamma boendet hon har 

idag. Hon menar att de under kollektivtiden nästan alltid åt frukost tillsammans, men nu när 

hon bor ensam har hon svårare att komma upp ur sängen och det slutar oftast med att hon inte 

äter någon frukost alls.
35

 Vidare styrks detta i intervjuer med  åtta stycken blivande hem- och 

                                                                                                                                                                                     
27

 Nordlund & Jacobsson (1999), s 66 
28

 Persson & Johansson (2011), s 14 
29

 Kronkvist & Wiktorsson (2006), s 17 
30

 Schön (2007), s 12 
31

 Nordlund & Jacobsson (1997), s 17 
32

 Nordlund & Jacobsson (1999), s 12 
33

 Parinder (2012), s 155-157 
34

 Andersson & Waltersson (2009), s 21 
35

 Jansson (1988), s 61-64 
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konsumentkunskapslärare, där alla respondenter svarade att de satte ett högt värde på att 

slippa sitta själv vid måltiden. 
36

  

3.4 Frukost ur ett internationellt perspektiv 

Sett ur ett internationellt perspektiv publicerades 2005 en omfattande longitudinell studie över 

frukostkonsumtionen hos amerikanska barn och ungdomar. Studien sammanfattar resultat 

ifrån 47 stycken tidigare studier som alla handlar om frukost och unga människor. I studien 

framkommer att mellan 1965 och 1991 minskade frukostkonsumtionen hos ungdomar i 

ålderspannet 15-18 år med 20%. Studien visar också, likt tidigare svensk forskning, att ju 

äldre respondenterna i de sammanfattade studierna blir, desto oftare hoppar de över sin 

frukost.
37

 

 

En studie, som geografiskt sett ligger närmare Sverige, publicerades 2003 ifrån universitetet i 

Helsingfors. Studien visade på att en av de absolut viktigaste delarna för att barn och unga ska 

äta frukost, är de facto att deras föräldrar gör detsamma, det vill säga föregår med gott 

exempel när det gäller frukostkonsumtion. Studien visade även på samband mellan elever som 

hoppar över frukosten och ohälsosamma beteenden, såsom rökning, fysisk inaktivitet, 

övervikt och hög alkoholförbrukning.
38

 

 

Forskare i Spanien kartlade 2001 frukostvanorna, och framför allt kvalitén av frukost, hos 

3534 barn och ungdomar i åldrarna två till 24 år. Resultaten visade att de allra flesta av de 

spanska ungdomarna kontinuerligt äter frukost, över 90%. Ungdomarna i ålderspannet 14-18 

år visade på den sämsta frukostkonsumtionen, likt övrig forskning inom området. Forskarna 

klassificerade även ungdomarna efter kvalitén på deras frukost och omkring 50% av dem blev 

placerade i gruppen som ansågs äta en frukost av dålig kvalité. Huvuddelen av energiintaget i 

denna grupp bestod av mejeriprodukter, bullar, kakor, croissants, etc.
39

 

 

För att kortfattat sammanfatta det internationella forskningsläget och komparativt se på det 

jämte det svenska forskningsläget, så går det att utläsa att de svenska ungdomarnas 

frukostfrekvens är förhållandevis hög. Intressant för vår studie är att om man sonderar 

forskningen så finns det en tydlig korrelation, oavsett nationalitet, mellan frukostvana och 

ålder där man kan se att ungdomars frukostfrekvens försämras i de mellersta tonåren. 

                                                           
36

 Schön (2007), s 12 
37

 Rampersaud (2005), s 743-760 
38

 Keski-Rahkonen (2003), s 842-853 
39

 Aranceta (2001), s 1439-1444 
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3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenterats visar på skillnader i frukostvanor hos elever som går i 

årskurs 7-9 och elever som går första till sista året på gymnasiet. Att den sociala dimensionen, 

om man har någon att äta frukost med, påverkar ens frukostvanor, samt att de som är fysiskt 

aktiva ofta har en bättre regelbundenhet gällande frukosten. Ett internationellt perspektiv 

presenteras och visar på att de ligger jämställt med det nationella forskningsläget. 

3.6 Teoretiska utgångspunkter 

Känsla av sammanhang (förkortat och uttryckt som KASAM) är en teori som grundar sig i ett 

salutogent perspektiv. Detta perspektiv används ursprungligen inom medicin och 

samhällsvetenskapliga sammanhang. Det står i polemik med det patogena perspektivet som 

tar sin utgångspunkt i hur man ska göra människor friska, det vill säga att man utgår ifrån ett 

problem eller ohälsa helt enkelt. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som 

orsakar och vidmakthåller hälsa.
40

 KASAMs grundare heter Aaron Antonovsky och han 

började utveckla denna teori efter ett forskningsprojekt med fokus på överlevande kvinnor 

ifrån förintelsen. Han fann det anmärkningsvärt att så pass många av kvinnorna vidhållit en 

ganska god allmän hälsa.
41

 Teorin är uppdelad i tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet utgör den komponent av hur en person uppfattar sitt inre och 

yttre stimuli, greppbart eller inte. För att nå en hög begriplighet har personen en information 

som är tydlig, ordnad och sammanhängade. Hanterbarhet är den andra komponenten som 

definerar hur en människa upplever sig ha tillgång till resurser för att möta de behov som ens 

stimuli ställt. Det kan vara resurser som personen själv har kontroll över eller resurser som 

någon personen känner att han eller hon kan räkna med och som han eller hon litar på har 

tillgång till. Den tredje komponenten, meningsfullhet, är begreppets motivationskomponent. 

Det behov som ska uppfyllas behöver fylla ett investeringsvärde, engagemang och hängivelse. 

Antonovsky menar på att de tre olika komponenterna är sammanflätade och går inte att fläta 

ut. Däremot ger inte en hög begriplighet automatiskt en hög hantarbarhet eller meningsfullhet, 

utan man kan befinna sig på olika nivåer inom de olika komponenterna inför samma behov. 

Alla komponenterna stärker en persons KASAM, men om de ska rangordnas, är 

meningsfullheten den viktigaste. Eftersom utan en hög motiovation blir varken en hög 

begriplighet eller hanterbarhet speciellt långvarig. Sist kommer hanterbarheten, där hög 

hanterbarhet förutsätter att man har en förståelse, hög begriplighet. 
42

 

                                                           
40

 Antonovsky (2005), s 9 
41

 Antonovksy (2005) s 15 
42

 Antonovsky (2005), s 42-50 



12 
 

 

I vår studie använder vi oss av begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som 

verktyg när vi analyserar vår empiri. 

4. Terminologi  

För att underlätta framställningen använder vi termerna högstadieelever, gymnasieelever och 

idrottselever för att peka på olika grupper av elever. Där högstadieelever syftar på de som går 

sista året på högstadiet och gymnasieelever syftar på de som går första året på gymnasiet. 

Med idrottselever syftar vi på de elever som läser en idrottsinriktning, vare sig de går på 

högstadiet eller på gymnasiet. Det kan också vara brukligt att definera vad en elev med 

idrottsinriktning är. I vår studie syftar idrottsinriktningen på elever som har ett profilval 

baserat på idrott, vilket innebär extra mycket idrottslektioner under skolveckan.  

 

När vi skriver frukostvanor syftar vi till elevernas regelbundenhet till att äta frukost under 

vardagarna. Där goda frukostvanor innebär att man äter frukost måndag till fredag. 

Ett begrepp som är centralt för vår studie är frukost. Därav är det vitalt att vi definerar vad 

frukost innebär för oss. I bakgrunden beskrevs vad en adekvat frukost är i enlighet med 

kostlära. I denna studie defineras dock frukost bara genom att man ätit något innan klockan 

09.30. Anledningen till detta är tudelad. För det första skulle det ta en oöverskådligt lång tid 

att räkna ut var elevs frukostintag i form av kcal. För det andra så är studien i första hand en 

studie över förändring i frukostvanor. Slutligen motiverar vi denna definition genom att 

hänvisa till vårt avsnitt tidigare forskning, där Mahoneys studie påvisar att även de elever som 

åt en vedertaget sämre frukost fortfarande presterade bättre än de barn som avstod frukost. 

Summa summarum, att äta något på morgonen är bättre än att inte äta något alls. Genom att 

dricka ett glas mjölk, som innehåller omkring 100 kcal,
43

 och äta en banan, omkring 150 

kcal,
44

 så har man täckt ½ av frukostrekommendationen ifrån livsmedelsverket.  

 

Sovmorgon är också en term vi använder oss av. Det finns ingen allmängiltig definition av 

ordet sovmorgon, men i vår studie defineras termen genom att eleverna börjar skolan efter 

klockan 9.30. 
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5. Syfte 

Vad har elever i högstadiet, gymnasiet och elever med idrottsinriktning gemensamt 

när det gäller frukostvanor och på vilket sätt skiljer de sig åt? 

 

5.1 Frågeställningar 

Hur skiljer sig frukostvanorna åt mellan högstadieelever och gymnasieelever? 

Hur skiljer sig frukostvanorna åt mellan idrottselever och elever utan idrottsinriktning? 

6. Metod 

6.1 Val av undersökningsmetod 

För insamling av data har vi valt att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod i form 

av en gruppenkät. En gruppenkät är ett formulär med fasta alternativ som respondenterna 

fyller i var för sig. Anledningen till att det kallas gruppenkät är för att en grupp samtidigt 

fyller i ett varsitt exemplar av enkäten. Detta är en av två metoder för att samla data, där datan 

kommer ifrån att respondenten aktivt besvarar frågor. En annan typ av metod är intervjuer, 

som beroende på standardiseringsgrad, ofta förknippas med kvalitativa metoder.
45

 Den 

information vi vill utvinna är relativt tydlig, vi vill ha ett fylligt underlag och resultaten torde 

vara enkla att utläsa, vilket gör det lämpligt att använda en kvantitativ metod.
46

 Hade vårt 

syfte varit att belysa elevernas tankar och känslor angående deras frukostvanor så skulle man 

kunna argumentera för en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder lämpar sig bättre då 

närkontakt med respondenten är nödvändig.
47

  

 

Det finns fördelar såväl som nackdelar för enkätundersökningar. Möjligheten att få ut 

enkäten, till många respondenter såväl som till ett större geografiskt område är en 

omständighet som fick oss att välja enkät. Även enkätens sterilitet, det vill säga att 

respondenten troligtvis blir mindre påverkad av ett papper med frågor än en person som 

intervjuar denne, påverkade vårt val, samt att frågorna är standardiserade. En tredje fördel, 

och den kanske största anledningen, är tidsaspekten. Med relativt lite förarbete kan man på 
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kort tid få ett stort forskningsunderlag. En nackdel med enkäter är att det är svårt att 

kontrollera hur seriöst respondenterna svarar på frågorna.
48

  

6.2 Enkätens utformning 

En enkät är uppbyggd av en rad frågor, vilket gör att man lätt förknippar enkätformgivning 

endast med ett konstruerande av frågor. Men så är inte fallet, konstruerandet av frågor kan ses 

som punkt tre, där syfte och problemformulering samt population och urval är de två första 

punkterna man bör beakta. Efter utformningen av frågor, sker en datainsamling, följt av 

bearbetning och analys av svaren. Till sist kan resultatet publiceras.
49

 

 

När man utformar en enkät och dess frågor, bör man arbeta efter begreppen validitet och 

reliabilitet. En frågas grad av validitet avgörs efter hur väl frågan mäter det den är avsedd att 

mäta. Graden av reliabilitet avgörs huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. En 

fråga med hög reliabilitet har en låg dissonans, det vill säga att de slumpmässiga felen är få.
50

 

För att få ut en hög grad av validitet så måste frågorna vara riktade för att mäta det avsedda. I 

vår enkät var vi noga med att definera våra frågor för att eleverna enkelt skulle kunna besvara 

dem sanningsenligt. Fråga ett, där vi undersöker hur ofta eleverna äter frukost, är ett exempel 

där vi förtydligar att vi enbart efterfrågar deras frukostfrekvens under vardagarna.
51

 Eftersom 

vår hypotes är att gymnasiets oregelbundna tider påverkar elevernas frukostfrekvens så var 

det viktigt att eleverna inte blandade in deras frukostvanor under helgerna. Även enkätens 

reliabilitet är beroende av att frågorna är korrekt utformade. Dåligt konstruerade frågor kan ge 

felaktig data. En hög reliabilitet tar sig uttryck genom att enkäterna blir ifyllda på samma sätt 

av respondenterna.
52

 Fråga tre och fyra i vår enkät är ett exempel, där vi var tvungna att 

förklara att respondenterna skulle kryssa i ett till två svarsalternativ, till skillnad ifrån övriga 

frågor. 

6.3 Pilotstudie 

En metod för att effektivisera sin enkät är använda sig av en pilotstudie. En pilotstudie har 

syftet att se till att enkäten är förståelig, att respondenterna tolkar frågorna på samma sätt samt 

ett sätt att se om alla frågor på enkäten är relevanta.
53

 Pilotstudien kan utföras på en helt 

annan typ av grupp än ditt egentliga urval, tänkvärt är dock att vissa faktorer bör 
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överrensstämma emellan grupperna, bland annat ålder.
54

 Vi delade in vår pilotstudie i två 

delar. Efter att vi konstruerat enkäten så delade vi den via nätverk till våra kurskamrater där 

de kunde komma med synpunkter och förslag på hur enkäten kunde förbättras 

innehållsmässigt. I den andra delen av vår pilotstudie delade vi ut enkäten till sex stycken 

ungdomar i åldrarna 15-17 år, det vill säga ett liknande ålderspann som vår egentliga studie 

riktar sig till. Konstruktiva förslag erhölls angående enkätens tydlighet och vi gjorde en del 

ändringar. 

6.4 Urval 

Vi valt att göra vår undersökning i fyra högstadieklasser samt fyra gymnasieklasser, på två 

olika skolor, där två av klasserna i vardera stadium har en idrottsinriktning. Anledningen till 

att vi har valt två närliggande årskurser, är för att kunna utesluta åldern som en påverkande 

faktor. Detta beror till stor del på det tidigare forskningsläget, där mycket av det som skrivits 

tar hänsyn till just åldern som en bidragande faktor till försämrade frukostvanor. Genom att 

utesluta åldern som faktor, kan vi fokusera på andra faktorer, såsom sociala aspekter. 

Skolorna är kommunala och centralt belägna i en stor svensk stad. Enligt skolverkets 

inspektioner så ligger högstadieskolan
55

 såväl som gymnasieskolan
56

 i paritet med övriga 

riket, beträffande studieresultat. Detta gör att vår studie blir representativ.  

 

6.5 Analys och bearbetning av material 

När den första delen av enkätsundersökningen var avklarad så påbörjades sammanställningen 

av det erhållna materialet. Det första vi gjorde var att skapa storleksmässigt identiska 

respondentgrupper. Eftersom klasserna var olika stora så erhöll vi ett differentierat antal svar 

ifrån respondentgrupperna. För att underlätta analysarbetet och få mer lätthanterliga grupper 

så kasserade vi slumpvis några enkäter ifrån varje grupp. På så sätt fick vi exakt 200 stycken 

ifyllda enkäter, 50 stycken vardera ifrån våra respondentgrupper. 

 

Därefter sammanställde vi frågorna manuellt och förde in datan i ett exceldokument. Eftersom 

vår studie inte var såpass omfattande så fungerande denna metod bra och tog inte alltför lång 

tid. Resultatet har vi valt att redovisa genom att använda stolpdiagram. Diagram är en 

presentationsform som brukar användas istället för, eller som komplement till, tabeller. Att 
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konstruera diagram på en dator är relativt enkelt och resultatet blir lätt att förmedla, två av 

anledningarna som gjorde att vi valde diagram som redovisningsform.
57

 

6.6 Etiskt ställningstagande 

Sedan 2004 finns det en etiklag i Sverige gällande etiska frågeställningar i anslutning till 

forskning som avser människor. Även om studien inte är för forskningsändamål eller berör 

något vedertaget känsligt ämne, så är etiklagen en faktor att ta hänsyn till.
58

 

När man utför undersökningar, kvalitativa såväl som kvantitativa, så finns det etiska aspekter 

att fundera över. Vid enkätundersökningar så finns det fyra övergripande krav som bör 

beaktas; 

- Informationskravet. Samtliga respondenter ska med tydlighet informeras om syftet med 

enkäteten samt att deltagandet är frivilligt. 

- Samtyckeskravet. Deltagare i enkäten har själva rätten att bestämma över sin medverkan, 

därför måste samtycke inhämtas. Vid post- och datorenkät har respondenten gett sitt samtycke 

genom att svara. Vid gruppenkäter så förklarar forskaren helt enkelt att möjlighet att avstå 

finns om man inte vill vara med.  

- Konfidentialitetskravet. Innebär att deltagarna i en studie ges största möjliga konfidentialitet, 

till exempel ska ingen kunna identifieras utifrån sina svar och de fysiska svaren ska förvaras 

otillgängligt för obehöriga.  

- Nyttjandekravet. Den informationen som samlas in genom enkäten får bara användas i det 

syfte enkäten avser och inte i andra sammanhang.
59

 

7.  Resultat 

Studiens två frågeställningar besvaras med hjälp av svaren ifrån enkäten. Den första 

frågeställningen besvaras med hjälp av frågorna 1, 4, 5 och 6, här redovisas endast svaren från 

de två klasser som inte har någon idrottsinriktning. Vi gör denna avgränsning på grund av att 

vi vill se skillnaden mellan högstadieeleverna och gymnasieeleverna. Genom att bortse ifrån 

svaren vi erhållit ifrån de elever som läser med idrottsinriktning så påverkar dem inte 

resultatet. Den andra frågeställningen besvaras med hjälp av frågorna 1, 2, 7, 11 och 12, här 

redovisas svaren från alla fyra klasserna. För att förenkla resultatprocesssen, använder vi oss 

av olika termer i diagrammen för de olika eleverna. Vanlig 9 står för högstadieelever utan 

idrottsinriktning, idrott 9 står för högstadieelever med idrottsinriktning, vanlig 1 står för 
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gymnasieelever utan idrottsinriktning och idrott 1 står för gymnasieelever med 

idrottsinriktning. 

7.1 Högstadieelever i relation till gymnasieelever 

Diagram 1 sammanställer högstadie- och gymnasieelevernas frukostvanor under en 

skolvecka. 100 elever svarade på frågan, varav 44 stycken av högstadieeleverna har svarat att 

de äter frukost minst tre skoldagar i veckan, på gymnasiet äter 37 stycken av eleverna frukost 

tre eller fler skoldagar i veckan. Bland eleverna som äter frukost mindre än tre skoldagar i 

veckan går sex stycken på högstadiet och 13 stycken på gymnasiet. 

 

 

Diagram 1. Hur många dagar under skolveckan (mån-fre) äter du frukost? Svar. n=100 

 

 

Diagram 2 sammanställer svaren på en följdfråga, där alla som äter frukost någon gång under 

en skolvecka ska svara. Både högstadie- och gymnasieelever angav att de äter frukost för att 

orka mer som främsta anledning. Att sällskapa med familjen angav endast två elever som 

anledning. Bland elever som angivit en annan anledning, svarade de oftast att det berodde på 

att de måste. 

 

Diagram 2. Hur många dagar under skolveckan (mån-fre) äter du frukost? Svar. n=90 
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Diagram 3 sammanställer svar från en följdfråga och skulle endast besvaras av de elever som 

någon gång avstod från frukosten under en skolvecka. Totalt svarade 46 stycken av eleverna 

på frågan, där fyra av respondenterna tidigare angett att de äter frukost fem skoldagar i 

veckan.  Bland högstadieeleverna var tidsbrist den största anledningen till utebliven frukost. 

På gymnasiet angav eleverna att de inte ville äta ensamma eller att de var för trötta som 

främsta anledning till en utebliven frukost. En elev angav en annan anledning, nämligen att 

det inte fanns något att äta hemma. 

 

 

Diagram 3. Om du avstår frukost, varför gör du det? Svar. n=46 

 

 

Diagram 4 sammanställer svaren hos eleverna på frågan om hur många skoldagar i veckan 

som de har någon att äta frukost tillsammans med. 44 stycken av högstadieeleverna har någon 

att äta frukost med minst tre skoldagar i veckan, tre elever har någon hemma 1-2 skoldagar i 

veckan. På gymnasiet har 13 stycken av eleverna någon hemma minst tre skoldagar i veckan, 

36 stycken elever angav att de har någon hemma färre gånger än tre skoldagar i veckan. 

 

Diagram 4. Hur många skoldagar i veckan har du minst en person att äta frukost med? Svar. 

n=98 
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Diagram 5 sammanställer hur många skoldagar i veckan som högstadie- och 

gymnasieeleverna har sovmorgon. Där en högstadieelev har sovmorgon 1-2 skoldagar i  

veckan, resterande 49 stycken har ingen sovmorgon alls. Samtliga gymnasieelever har 

sovmorgon 3-4 skoldagar i veckan. 

 

Diagram 5. Hur många dagar under skolveckan (mån-fre) har du sovmorgon (börjar efter 

9.30)? Svar. n=100 

 

 

7.2 Idrottselever i relation till elever utan idrottsinriktning 

Diagram 6 sammanställer klassernas frukostvanor under en skolvecka. Där 44 stycken av 

högstadieeleverna utan idrottsinriktning, 45 stycken av högstadieeleverna med 

idrottsinriktning, 37 stycken av gymnasieeleverna utan idrottsinrikting och 46 stycken av 

gymnasieeleverna med idrottsinriktning äter frukost minst tre skoldagar i veckan. Bland de 

som svarat att de äter frukost färre gånger än tre skoldagar i veckan, finns sex stycken 

högstadieelever utan idrottsinriktning, fem stycken högstadieelever med idrottsinriktning, 13 

stycken av gymnasieeleverna utan idrottsinriktning och fyra stycken gymnasieelever med 

idrottsinriktning. 
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Diagram 6. Hur många dagar under skolveckan (mån-fre) äter du frukost? Svar. n=200 

 

 

Diagram 7 sammanställer vad eleverna oftast brukar äta till frukost. Där annat oftast var 

någon form av frukt eller müsli. Bröd är den vanligaste frukostfödan hos alla klasserna, 

däremot är det vanligare hos klasserna med idrottsinriktning att äta fil, yoghurt eller gröt. 

 

 

Diagram 7. Om du äter frukost, vad äter du då? Svar. n=197 

 

 

Diagram 8 sammanställer elevernas syn på hur viktigt frukost är. Bland de elever som inte har 

någon idrottsinriktning anser 49 stycken att frukosten är mycket viktig eller viktig, medan 

bland eleverna med idrottsinriktning uppgår antalet till 90 stycken. Endast tre elever med 

idrottsinriktning anser att frukosten inte är viktig, i respondentgruppen utan idrottsinriktning 

tyckte 17 stycken elever att frukosten inte är viktig. 
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Diagram 8. Hur viktigt tycker du att det är att äta frukost? Svar. n=200 

 

 

Diagram 9 sammanställer elevers rutiner när det kommer till handling av matvaror. Ibland och 

sällan är övervägande det vanligaste svaren hos alla klasser. Eleverna utan idrottsinriktning 

tenderar till att vara med och handla i större utsträckning. 

 

Diagram 9. Hjälper du till att handla mat till hushållet? Svar. n=193 

 

 

Diagram 10 sammanställer hur ofta eleverna är med och bestämmer vilken mat som ska 

införskaffas. De flesta eleverna i de fyra olika klasserna är ibland med och bestämmer vad 

som ska handlas. Endast fem elever är aldrig med och bestämmer vilken mat som ska handlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Mycket viktigt Viktigt Ganska viktigt Inte viktigt 

Vanlig 9 

Idrott 9 

Vanlig 1 

Idrott 1 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Vanlig 9 

Idrott 9 

Vanlig 1 

Idrott 1 



22 
 

Diagram 10. Är du med och bestämmer vilken mat som ska köpas till hushållet? Svar. n=192 

 

 

Diagram 11 sammanställer hur ofta eleverna äter frukost under en skolvecka beroende på hur 

viktig de tycker frukosten är. Nästan alla elever som tycker att frukosten är mycket viktig eller 

viktig äter frukost fem skoldagar i veckan. Bland de som tycker att frukosten inte är viktig 

äter de flesta frukost 3-4 skoldagar i veckan. 

 

Diagram 11. Hur ofta eleverna äter frukost beroende på hur viktigt de tycker frukost är. Svar. n=200 

 

8. Analys 

8.1 Resultat i förhållande till teoretiska utgångspunkter 

De tre begreppen från teorin, som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet appliceras 

på studiens två frågeställningar. Begriplighet används för att tolka den första frågeställningen. 

För att tolka den andra frågeställningen används meningsfullhet. Hanterbarheten är ett verktyg 

som vi använder övergripande på båda våra frågeställningar. 

8.2 Högstadieelever i relation till gymnasieelever 

Enligt diagram 1 går det att utläsa att de flesta eleverna äter frukost fem skoldagar i veckan på 

högstadiet såväl som på gymnasiet. Frukostfrekvensen tenderar till att vara högre på 
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högstadiet än gymnasiet överlag. Den största diskrepansen finns bland gruppen elever som 

äter frukost mindre än tre skoldagar i veckan. Där finner vi mer än dubbelt så många 

respondenter från gymnasiet än från högstadiet. 

 

Enligt diagram 2 äter de flesta elever på högstadiet och gymnasiet frukost för att orka mer och 

eller för att bli mätta. En liten del av respondenterna äter frukost av en social anledning, det 

vill säga äter frukost för att sällskapa med familjen. I diagram 3 behandlas elevernas svar 

angående varför de avstår frukost, där största anledningen hos högstadieelevernas uteblivna 

frukost beror på tidsbrist. I jämförelse med gymnasieeleverna där trötthet och ovilja att äta 

ensamma är de största anledningarna. 

 

Enligt diagram 4 har högstadieeleverna betydligt oftare någon att äta frukost med än de elever 

som går på gymnasiet har. Det flesta högstadieelever svarade att de hade någon att äta med 

fem skoldagar i veckan, medan gymnasieeleverna svarade i störst utsträckning att de hade 

någon att äta med 1-2 skoldagar i veckan 

 

Enligt diagram 5 finns det en stor diskrepans mellan högstadieeleverna och gymnasieeleverna 

när det gäller sovmorgnarna. Anmärkningsvärt är att en respondent på högstadiet har angett 

ett avvikande svar, vilket kan tyckas konstigt då övriga respondenter i hans eller hennes klass 

och parallelklass har angivit samma svar. En tänkbar anledning kan vara att respondenten i 

fråga av förevändning inte deltar i ett av lektionstillfällena som tar vid på morgonen.  

 

Empirin pekar på att gymnasieeleverna har en lägre frukostfrekvens än högstadieeleverna. En 

anledning till detta tycks vara att högstadieeleverna i större utsträckning har någon eller några 

att äta frukost med på morgonen. En tänkbar anledning till att gymnasieeleverna mer sällan 

har någon att äta frukost med kan vara det faktum att de börjar senare på morgonen, vilket 

innebär att deras föräldrar antagligen redan lämnat hemmet när det är frukostdags. Flertalet 

elever anger att de inte äter frukost för att de inte vill äta ensamma. Detta kan man knyta an 

till Antonovskys begrepp begriplighet, där man kan se sällskapet vid frukosten som ett yttre 

stimuli. Utan detta stimuli får inte frukosten samma betydelse, utan blir mer slumpmässig. På 

grund av en låg begriplighet påverkas också hanterbarheten, som ligger underordnad 

begripligheten.
60

 Det var endast två elever som angav att de åt sin frukost för att få umgås 

med någon. Det råder inga tvivel om att barn agerar med sin omvärld. Däremot kan den låga 
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svarsfrekvensen förklaras med att barnet inte socialicerar med familjen i lika hög grad som 

familjen socialiceras av barnet.
61

 

8.3 Idrottselever i relation till elever utan idrottsinriktning 

Enligt diagram 6 går det att utläsa att de flesta eleverna äter frukost fem skoldagar i veckan 

vare sig de har en idrottsinriktning eller inte. Skillnanden i frukostfrekvens i relation till 

idrottsinriktning tar sig störst uttryck på gymnasiet, där elever med idrottsinriktning har en 

betydligt högre frukostfrekvens än de utan idrottsinriktning. Noterbart är att den grupp som 

har högst frukostfrekvens är högstadieeleverna med idrottsinriktning, följda av 

högstadieeleverna utan idrottsinriktning och gymnasieeleverna med idrottsinriktning. Dessa 

tre grupper ligger varandra relativt nära gällande elevers frukostvanor. Lägst frukostfrekvens 

med stor marginal har gymnasieelever utan idrottsinriktning. 

 

Enligt diagram 7 äter de flesta eleverna någon form av bröd till frukost, eleverna med 

idrottsinriktning äter i större utsträckning gröt, fil eller yoghurt. Bland de elever som angivit 

annat som svarsalternativ så var eleverna med idrottsinriktning överrepresenterade, vilket kan 

ha sin förklaring i att müsli är ett vanligt tillbehör till fil och yoghurt. 

 

Enligt diagram 8 finner eleverna med idrottsinriktning att frukosten är mer viktig än eleverna 

utan idrottsinriktning. Majoriteten av alla elever med idrottsinriktning tycker att frukosten är 

mycket viktig. Enligt diagram 11 så äter de elever som finner frukosten mycket viktig frukost 

i större utsträckning än de övriga. 

  

Enligt diagram 9 svarar majoriteten av eleverna att de sällan eller ibland är med och handlar 

mat till hushållet. Det är främst gymnasieelever med idrottsinriktning som aldrig är med och 

handlar och elever med idrottsinriktning verkar överlag vara mindre delaktiga när det gäller 

att handla mat till hushållet. I diagram 10 som angränsar till diagram 9 redovisas hur ofta 

elever är med och bestämmer vilken mat som ska innhandlas. Där är eleverna med 

idrottsinriktning mer delaktiga än eleverna utan idrottsinriktning, dock marginellt. 

 

Enligt empirin äter elever med idrottsinrikting generellt oftare frukost. Att en person är 

motiverad och engagerad är viktigt. Antonovsky använder meningsfullhet som begrepp för att 

beskriva just motivationen hos en person. För att ett område ska ha en hög meningsfullhet 
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behöver personen känna en delaktighet och betydelse. 
62

 Det stämmer överrens med vår studie 

som visar att det finns en korrelation mellan hur viktig eleverna tycker att frukosten är och hur 

ofta de äter frukost. Det faktum att eleverna med idrottsinriktning anser att frukosten har en 

högre relevans bidrar sannolikt till idrottselevernas högre frukostfrekvens. Även att 

idrottseleverna i större utsträckning är med och bestämmer vad som ska handlas till hushållet, 

pekar på en större förståelse samt en högre meningsfullhet och hanterbarhet.  

9. Diskussion 

9.1 Högstadieelever i relation till gymnasieelever 

Samstämmigt med tidigare forskning blir frukostfrekvensen lägre på gymnasiet i jämförelse 

med högstadiet. Livet har olika faser och att växa upp innebär en förskjutning till autonomi 

när det gäller kosthållning.
63

 Den största förändringen infaller antagligen när det är dags att 

flytta hemifrån, men vår tes är att övergången ifrån högstadiet till gymnasium också spelar en 

stor roll. Under denna period så börjar föräldrar allt mer se till att deras barn tar ansvar för en 

del av hushållningen, framför allt middagsmål,
64

 samtidigt som ungdomarna är påväg in i en 

ny främmande fas i livet. Vi tror att gymnasiets större frihet, och framför allt 

oregelbundenhet, påverkar ungdomars frukostvanor negativt i och med att de allt oftare 

kommer finna sig i att själva ta ansvar för sin frukosthållning. Även Jansson visar i sin 

forskning hur viktig den sociala aspekten är. I intervjuer uppgav respondenter att de hellre 

avstod måltiden helt, än att äta ensamma.
65

 Parinders och Janssons studier visar på liknande 

resultat som vår empiri vilket höjer reliabiliteten i vår studie.  

 

Det som skiljer vår studie från den tidigare forskningen är att framförallt gymnasieelevernas 

frukostfrekvens är avsevärt lägre, omkring 20 procent lägre.
66

 Det kan ha sin förklaring i att i 

vår studie, till skillnad från de som undersökt samtliga årskurser på gymnasiet, har vi enbart 

undersökt förstaårselevernas frukostfrekvens. Då andra- och tredjeårseleverna kan ha fått en 

högre hanterbarhet och begriplighet under årens gång höjs deras frukostfrekvens vilket gör 

resulatet mindre utslagsgivande. Eleverna i Nordlund och Jacobssons undersökning hade även 

någon att äta sin frukost med i större utsträckning. Värt att anmärka angående Nordlund och 

Jacobssons studie är att den genomfördes för snart 15 år sedan. Mycket kan ha förändrats 
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sedan dess, dock visar efterkommande forskning på att deras slutsatser till stor del fortfarande 

håller.
67

 

 

Trötthet visade sig också vara en bidragande faktor till utebliven frukost för 

gymnasieeleverna, dock var diskrepansen till högstadieelevernas resultat låg. Detta gör det 

svårt att värdera tröttheten som en bidragande orsak till skillnaden i gruppernas 

frukostfrekvens. 

 

Ur ett internationellt perspektiv finns det också resultat att diskutera. Trots att frukost som 

fenomen i högsta grad bör vara kulturellt bunden finns det ändå betydande similariteter 

angående frukostfrekvenser. I den forskning från olika platser på jorden vi studerat så 

kommer de fram till liknande tendenser som vi har gjort i vår studie. Frukostfrekvensen hos 

ungdomar sjunker ju äldre de blir och är lägst i de mellersta tonåren. 

9.2 Idrottselever i relation till elever utan idrottsinriktning 

I enlighet med Persson och Johanssons studie
68

 visar vår undersökning att idrottselever har en 

högre frukostfrekvens än elever som inte läser med idrottsinriktning. Noterbart är att deras 

undersökning utförts på idrottselever i årskurs tre på gymnasiet. Allt eftersom man blir äldre 

och tilldelas mer ansvar, får mer erfarenhet och ställs inför nya utmaningar så växer ens 

KASAM starkare. Därigenom skapas en högre meningsfullhet.
69

 Detta kan vara en förklaring 

till att deras respondenter hade ytterligare något bättre frukostvanor än våra respondenter.  

 

Studier som utgår ifrån fysiskt aktiva elever, snarare än elever med idrottsinriktning, har 

också visat på att de har bättre kostvanor och äter oftare frukost. Det bör klargöras att även 

elever som går i en klass utan idrottsinriktning kan vara fysiskt aktiva på sin fritid men det 

styrker ändå att elever som läser idrottsinriktning har bättre kostvanor då dessa i princip alltid 

har en hög fysiskt aktivitet. 

 

Denna studie syftar främst till att mäta frukostfrekvensen, det vill säga hur ofta elever äter 

frukost under en skolvecka. Det kan ändå vara värt att notera att resultatet visar på skillnader i 

frukostens innehåll. Eleverna med idrottsinriktning tenderar till att äta en mer varierad 

frukost, där gröt, fil och yoghurt ofta är en del av det dagliga frukostintaget. Utan att lägga 
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någon värdering i frukostens kvalité, så måste vi ändå påpeka att idrottselevernas 

frukostinnehåll tenderar till att ligga närmare livsmedelsverkets rekommendationer angående 

vad en bra frukost kan bestå av. 
70

 

 

Ungdomar som flyttar hemifrån ställs inför helt nya utmaningar när det gäller måltidsvanor, 

däribland frukostvanor. En faktor som har visat sig underlätta inför de nya förutsättningarna 

är om ungdomarna har deltagit i inhandling och tillagning av mat när de fortfarande bodde 

hemma.
71

 I vår studie har inte respondenterna flyttat hemifrån, däremot ställs våra 

respondenter, framför allt gymnasieeleverna, inför liknande utmaningar som de ungdomar 

som har flyttat hemifrån. Nämligen att tillaga och äta frukost själva. Våra resultat visar att de 

elever med idrottsinriktning mer sällan deltar vid inhandlingen av mat till hushållet än de 

elever utan idrottsinriktning. Å andra sidan är eleverna med idrottsinriktning i större 

utsträckning med och bestämmer vilken mat som ska inhandlas till hushållet. Vårt erhållna 

resultat gör det svårt att påvisa något samband mellan att vara delaktig i hushållets 

mathållning och goda frukostvanor. Om det har att göra med att frukosten är ett relativt enkelt 

mål att tillreda eller om det endast sker just när ungdomar flyttar hemifrån vet vi inte. 

 

Det är som tidigare nämnt viktigt för fysiskt aktiva personer att ha en regelbunden 

kosthållning, då de förbrukar mer energi under en dag. Det är framförallt intaget av 

kolhydrater och proteiner som bör öka.
72

 Denna kunskap gör att elever med idrottsinriktning 

behöver skapa en större förståelse för kostens regelbundenhet. Detta tar sig uttryck i vår studie 

genom att eleverna med idrottsinriktning har en högre frukostfrekvens och, framförallt, 

värderar betydelsen av att äta frukost betydligt högre än de elever utan idrottsinriktning. Det 

är mycket möjligt att idrottande elever erhåller den kunskapen genom idrottandet som 

sammanhang. Vedertaget är att idrott och kost går hand i hand, inte minst kan man utläsa det i 

kursplanen för idrott och hälsa.
73

 

10.  Konklusion 

Forskningsläget som existerar inom ämnet, inklusive vår undersökning, visar resultat där 

ungdomars frukostfrekvens blir lägre ju äldre de blir. Det faktum att vi i vår studie i princip 

eliminerat åldern som en faktor, det skiljer endast ett år mellan eleverna i vår studie, gör att 
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man måste ställa sig frågan vad det är som händer i transitionen mellan högstadie och 

gymnasium. Vi tror att det sker en förskjutning i ansvaret när ungdomar börjar på gymnasiet. I 

vår studie beror mycket av det nya ansvaret som läggs på ungdomarna i att de har sovmorgon 

och därav inte har någon hemma när de ska äta sin frukost. En produkt av detta blir att många 

elever hoppar över sin frukost. Det är inte vedertaget att elever per automatik får mer 

sovmorgon på gymnasiet, däremot anses ungdomar som börjar gymnasiet äntra en ny tid i sitt 

liv, där föräldrar lägger mer ansvar på deras axlar.  

 

Elever med idrottsinriktning ställs inför samma utmaning på gymnasiet, gällande det sociala 

ansvaret för sin kost, som övriga. Vad vi har kunnat se är att dessa elevers förståelse och 

medvetenhet för hur viktig frukosten är, har möjliggjort att de i högre grad har kunnat 

bibehålla en hög frukostfrekvens under gymnasiet.   

 

Det finns de som argumenterar för att skolan har ett ansvar i frågan och att de kan ta det 

ansvaret genom att servera frukost till eleverna i skolan. Vi anser emellertid att det är viktigt 

att implementera goda frukostvanor hos individen, snarare än att ge dem frukost serverat på 

ett fat eftersom det oundvikligen kommer komma en period i livet då ungdomarna måste ta ett 

hundraprocentigt ansvar för sin kosthållning. Har de då aldrig fått chansen att ta ansvar för sin 

egen kost så finns det en risk att deras kostvanor markant kommer försämras.  

 

Det är möjligt att det finns ytterligare utrymme för skolan att bidra med kunskap om 

betydelsen av goda kostvanor och därigenom hög frukostfrekvens. Uppenbarligen finns det en 

grupp elever, elever med idrottsinriktning, i dagens skola som har en högre medvetenhet 

angående detta och kanske är det skolans uppgift få övriga elever att uppnå samma 

medvetenhet.  

 

Nästa steg inom ämnet kan tänkas vara en liknande studie men med en annan metod. Genom 

att använda sig av intervjuer så kan man gå djupare in och analysera faktorerna som gör att 

vissa elever bibehåller en hög frukostfrekvens samt de faktorer som gör att andra inte 

bibehåller en hög frukostfrekvens. På detta sätt så bör man kunna utveckla strategier för att 

hjälpa elever med deras frukostvanor. 
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Livsmedelsverket (2012) Banan, näringsvärde per 100 gram. 

http://www.100gram.se/livsmedelsverkets-livsmedelsdatabas/banan/12225 (2013-04-06) 
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12.  Bilagor 

Vi är två studenter som läser Idrott och Hälsa C vid Uppsala universitet. Genom att svara på 

följande frågor så hjälper du oss i vår studie. Dina svar kommer inte användas i något annat 

syfte än i vår uppsats och du svarar anonymt. Det är frivilligt att delta i enkätundersökningen 

och du kan när som helst avbryta din medverkan. Sätt ett kryss per fråga om inget annat 

anges. 

Tack för din medverkan/ Petter och Jon 

Tjej□  Kille□ 

1. Hur många dagar under skolveckan (mån-fre) äter du frukost? 

0□  1-2□    3-4□        5□    

 

2. Om du äter frukost, vad äter du då? (Fyll i det du vanligtvis äter) 

Bröd□ Gröt□ Fil/Yoghurt□ 

 

Annat________________________________________ 

 

3. Om du äter frukost, vad är anledningen till att du äter? (Välj en till två anledningar) 

 

Det är gott□ Jag orkar mer□ För att bli mätt□  

Sällskap med familjen□ Annan anledning____________________________ 

 

4. Om du avstår frukost, varför gör du det? (Välj en till två anledningar)  

Inte hungrig□ Vill inte äta ensam□ Trött□ Tidsbrist□ 

Annan anledning________________________________________________________ 

 

 

5. Hur många skoldagar i veckan har du minst en person att äta frukost med? 

0□  1-2□    3-4□        5□ 
 

6. Hur många dagar under skolveckan (mån-fre) har du sovmorgon (börjar efter 9.30)? 
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0□  1-2□    3-4□        5□    

 

7. Hur viktigt tycker du att det är att äta frukost? 

Inte viktig□ Ganska viktigt□ Viktigt□ Mycket viktigt□ 
 

8. Har  ni pratat om kostens betydelse under lektionerna i idrott och hälsa? 

Aldrig□ Sällan□  Ibland□  Ofta□ 
 

9. Är du aktiv inom någon idrottsförening? 

Ja□  Nej□ 

Om ja, vilken typ av aktivitet?_______________________________________ 

 

10. Vem/Vilka bor du med? 

 

 

 

11. Hjälper du till att handla mat till hushållet? 

Aldrig□ Sällan□  Ibland□  Ofta□ 
 

12. Är du med och bestämmer vilken mat som ska köpas till hushållet? 

Aldrig□ Sällan□  Ibland□  Ofta□ 
13. Vad anser du vara en bra frukost? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


