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Abstract 

Målet med denna undersökning är att belysa hur ungdomars kostvanor ser ut och om de upplever 

att det påverkar deras studieresultat. 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 har 

koncentrerat mig på kosten. Vet ungdomar hur och vad de ska äta för att få i sig den näring de 

behöver? Jag har också tittat på om de har någon uppfattning och i så fall vilken när det gäller hur 

deras mat intag berör deras förmåga att orka och prestera i skolan. Genom att studera tidigare 

forskning och därefter genomföra en undersökning i form av enkäter, var min förhoppning att få 

svar på hur förhållandet kost och prestation i relation till ungdomars vanor och uppfattningar ser 

ut. Litteraturen som presenteras belyser kostvanor, vilka näringsämnen kroppen behöver och 

varför. Jag har valt att jobba med en skola i södra Skåne där sex klasser från omvårdnads- och 

hälsoprogrammet deltar. Det är totalt 91 elever med i studien. Resultatet visar att många 

ungdomar äter skollunchen, men desto fler slarvar med frukosten. Merparten av dem är av 

uppfattningen att deras kostvanor påverkar lärandet. Slutsatsen av studien är att en god hälsa är 

en förutsättning för att kunna prestera optimalt i skolan. Men den visar också att många 

ungdomar vet hur de ska leva hälsosamt men väljer trots det att inte göra det. 

 

Nyckelord: Kostvanor, Måltider, Näringsämne, Lärande, Prestationsförmåga. 
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1. Inledning 

Under senare år har det hänt mycket med svenska befolkningens matvanor. Bland annat har vi 

influerats mycket av andra länders kök till exempel thailändsk och italiensk mat. Förvisso har det 

skett en liten förbättring de senaste åren men överlag har folkets förhållande till mat försämrats 

(Socialstyrelsen, 2009). Intaget av frukt och grönt har blivit mindre, medan intaget av godis och 

sötsaker men framförallt läsk har ökat. Enligt Statens Folkhälsorapport (2009) hade intaget av 

godis fram till 2006 ökat från 10 till 15 kilo per person och år och läskintaget från 30 till 90 liter. 

En anledning till detta kan vara att tillgången till mat, framförallt denna sortens mat, har ökat. Ur 

hälsosynpunkt är detta problematiskt då risken för övervikt ökar. Men det är inte bara vikten och 

den fysiska hälsan som påverkas utan även vår psykiska hälsa berörs. Det råder inga tvivel om att 

näringsstatusen har en betydande effekt på människans kognitiva prestationsförmåga (Rogers & 

Lloyd, 1994). Hjärnan behöver liksom övriga kroppen näring för att upprätthålla sina funktioner. 

För att kroppen och hjärnan skall kunna fungera behövs näring och energi, och detta fås i 

huvudsak från maten (Andersson & Tedin, 2008). Då krävs det att maten är både närings- och 

energimässigt balanserad för individens behov. Maten måste ha en relevant och anpassad 

sammansättning av olika näringsämnena och då är det först och främst kolhydrater, fett och 

protein som behövs men även vitaminer och mineraler är viktiga, och de ska intas regelbundet 

(Danielsson, 2003). 

 

Dessa näringsämnen är mycket sparsamt förekommande i godis, snacks och läsk och enligt 

Livsmedelsverket (1997) är ungdomars dåliga matvanor idag ett problem. Får de inte i sig energi 

och näring får de svårare att klara av skolan då brist på näring till hjärnan kan leda till trötthet, 

koncentrationssvårigheter och sämre prestationsförmåga (Porsman & Paulún, 2003). I 

Studieresultat i gymnasieskolan: en statistisk beskrivning av ofullständiga studier från Skolverket 

(2008) finns att läsa att var fjärde elev som går ut årskurs tre på gymnasiet inte klarar av 

behörighetskraven. Naturligtvis kan det finnas många olika anledningar till det men bristande 

kostvanor kan vara en förklaring (Skolverket, 2008). Många elever kommer idag till skolan trötta 

och orkar inte koncentrera sig på lektionerna. Flertalet struntar till exempel i frukosten 

(Nordlund, 1999). Detta kan förstås inverka på deras förmåga att orka med en hel dag i skolan då 

frukosten bör utgöra ungefär en fjärdedel av dagens energibehov. Följderna av att de inte äter 

frukost kan bli att de ersätter det med något annat mindre näringsrikt. Detta leder till att de får i 
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sig tomma kalorier, ingen näring, och framåt eftermiddagen blir de ofokuserade, trötta och har 

svårt att följa med i undervisningen (Porsman & Paulún, 2003). 

 

Det är vuxna som bär ansvaret för att ungdomar får de bästa möjliga förutsättningarna för ett 

hälsosamt och friskt liv. Huvudansvaret till goda kostvanor ligger hos föräldrar och anhöriga. 

Men borde det inte ligga i skolans intresse att eleverna är pigga, glada och koncentrerade när de 

är i skolan så att de kan ta till sig kunskap och lära för livet? Precis lika vikigt som det är att de 

lär sig matematik eller engelska är det att de lär sig ta hand om sig själva och sin hälsa. Då är det 

viktigt att vuxna runt omkring uppmuntrar och ger dem möjligheten till det (Åbacka, 2008). 

Det står till exempel i styrdokumenten, Lpf 94: 

 

”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper” (Lpf 94 s 5). 

 

Det står också att: 

 

”Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på gymnasieskolans 

nationella och specialutformade program har kunskaper om förutsättningar för 

en god hälsa” (Lpf 94 s 5). 

 

Detta kan tolkas som att skolans viktigaste uppgift är att skapa de förutsättningar som eleverna 

behöver för att på bästa möjliga sätt kunna tillgodogöra och utveckla nya kunskaper. De ska 

också under sin skoltid få den kunskap de behöver kring kostvanor så att de kan bevara sin goda 

hälsa resten av livet. Ska eleverna kunna tillägna sig och utveckla sin kunskap krävs det att de är 

koncentrerade och vakna i skolan och då är det en förutsättning att de har en god hälsa och 

hälsosamma kostvanor. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur gymnasieelevers matvanor på en skola i södra Skåne 

ser ut och hur de upplever att det påverkar deras prestation i skolan. 

 

Följande frågeställningar diskuterars: 

 

 Hur ser ungdomarnas kostvanor ut? 

 

 Hur uppfattar ungdomarna att kosten påverkar deras lärande? 

 

 

2. Tidigare forskning 

 

2.1 Kostvanor 

All kroppsrörelse kräver energi, och detta gäller även tankeverksamheten. Denna energi fås 

framförallt från maten.  Det är alltså en förutsättning att äta vällagade, energioptimala och 

näringsriktiga måltider för att orka med en hel dags arbete i olika former. Det innebär måltider 

som innehåller kolhydrater, fett, protein, alla de näringsämnen som kroppen och hjärnan behöver 

för att fungera och må bra (Andersson & Tedin, 2008). Det har gjorts undersökningar som visar 

att de ungdomar som har bristande kostvanor och inte får i sig de nödvändiga näringsämnena mår 

sämre än andra elever. De känner sig dessutom tröttare och presterar sämre i skolan (Nordlund, 

1999). Genom att äta nyttig mat skulle ungdomar kunna hålla sig mer fokuserade, orka mer och 

längre och därmed prestera bättre i skolan. Det har följaktligen stor betydelse vad för sorts mat 

ungdomar äter då det påverkar deras hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga. Det är viktigt 

för dem att förstå varför, vad och när de ska äta för att dess funktioner ska kunnas användas så 

optimalt som möjligt (Lind, 2008). 

 

I Socialstyrelsens hälsorapport (2009) framkommer att svenska befolkningens matvanor i stort 

har försämrats sen 1980 men det har under de senaste åren skett en liten förbättring. Vad gäller 

ungdomar är det fler som äter frukt och grönsaker men ändå för lite sett till livsmedelsverkets 
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rekommendationer, som är ca ett halvt kilo om dagen. Frukt och grönsaker är näringstäta, 

innehåller mycket fibrer som binder vatten vilket leder till en längre mättnadskänsla. Mat såsom 

pizza och hamburgare är bara en massa tomma kalorier, det vill säga mat som har mycket energi 

men ingen näring (Porsman & Paulún, 2003). Ungdomar har ett för omfattande intag av godis, 

läsk och glass (Livsmedelsverket, 1997). Detta resulterar i att de inte får i sig tillräckligt med 

näring och det i samband med dåliga kostvanor kan kopplas ihop med huvudvärk, illamående och 

magont. Ungdomars kostvanor har förbättrats under de senaste åren men de är fortfarande inte 

bra. Intaget av livsmedel som innehåller mycket socker och mättat fett, är idag för stort. En 

undersökning gjord 2001/02 visar att ca 15 procent av dagens ungdomar dricker läsk och äter 

godis dagligen (Danielsson, 2003). När det kommer till frukt- och grönsaker har det blivit bättre 

men det är fortfarande inte tillräckligt. Endast 20 procent äter frukt minst en gång om dagen och 

när det gäller grönsaker ligger det på 30 procent (Danielssons, 2003). 

 

Vilken mat som äts och varför påverkas av många olika faktorer. Det är inte bara näringsbehovet, 

det mentala sinnet eller intresset gällande hälsosamma fördelar inom mat och diet som avgör 

(Shepherd, 2002). Omständigheterna kring vad som påverkar valet av mat är många fler än så. 

Framförallt föredras mat som är tilltalande och god. Men förhållanden som genetiska strukturer, 

social och kulturell omgivning, ekonomi, religion och utbildning påverkar också valet av mat. 

Likaså kan ålder, kön och personliga skillnader ha en inverkan på vilken typ av mat som väljs 

(Shepherd, 2002). Många vet vad de borde äta för att kroppen ska må bra och för att de ska kunna 

prestera så bra som möjligt. Men det blir inte alltid så. Istället är det samhället som i viss mån 

reglerar mat- och livsstilstraditionerna (Rössner, 1997). Sambanden mellan dessa olika faktorer är 

inget som framkommit under senare år utan de har funnits länge (Liukko, 1996). 

 

2.2 Måltider 

Regelbundna tider när maten intas är viktig eftersom kroppen mår bäst av en jämn tillförsel av 

energi. Därför är det bra om möjligheten att hålla en fast tidsrytm finns. Det gäller att äta vid 

bestämda tider varje dag, alltså lika många mål och omkring samma tidpunkt (Åbacka, 2008). 

Enligt de svenska näringsrekommendationerna som Livsmedelsverket (1997) har tagit fram bör 

fördelningen av måltiderna vara tre huvudmål och två mellanmål. Majoriteten av ungdomar äter 

frukost och skolmat regelbundet men tyvärr finns det en tendens till att antalet som gör det varje 
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dag sjunker. Struntar eleverna i något av dessa mål kan det bidra till huvudvärk eller andra 

hälsoproblem (Porsman & Paulún, 2003). 

 

Frukost är den måltid som brukar anses var dagens viktigaste eftersom kroppen efter en natts 

sömn tömts på energi. För att komma igång och kunna arbeta igen behöver kroppen fyllas på med 

ny energi. Dessvärre är det många elever som kommer till skolan utan att ha ätit frukost vilket är 

en anledning att oroas över, då både den mentala och fysiska prestationsförmågan påverkas och 

eleverna når inte upp till sin normala kapacitet (Dickie & Bender, 1982). En del elever struntar i 

frukosten för att kunna sova lite längre, medan andra har bristande aptit. Vissa äter frukost men 

med en sammansättning som inte är närings- och energimässigt tillräcklig och detta påverkar hur 

de mår under dagen. Får inte hjärnan tillräckligt med näring och energi fungerar den sämre vilket 

kan leda till att eleverna presterar sämre i skolan. De blir lättare rastlösa och får svårare att 

koncentrera sig och det beror på att det enda kroppen kan fokusera på är att få energi, allt annat 

får stå åt sidan (Porsman & Paulún, 2003). Det innebär i sin tur sämre förutsättningar att klara av 

skolan eftersom eleverna får svårare att minnas sin kunskap vilket längre fram kan leda till sämre 

betyg. De som slarvar med frukosten tenderar också oftare kompensera med godis, läsk och glass 

som mellanmål. En undersökning gjord 2001/02 gällande svenska skolbarns hälsovanor visar att 

ca 66 procent äter frukost varje dag medan ca 14 procent aldrig eller sällan äter frukost 

(Danielsson, 2003). Det har också påvisats i andra studier att de elever som äter frukost känner 

sig piggare medan ca 46 procent av dem som inte äter frukost känner sig trötta och hängiga. De 

som åt frukost ofta uppgav också att de hade lättare att hänga med i skolarbetet till skillnad från 

dem som bara åt frukost ibland (Nordlund, 1999). 

 

Det är inte bara frukostintaget som har brister, många elever struntar också i skollunchen någon 

gång i veckan. Det kan här finnas ett samband då de som sällan äter frukost också i större 

utsträckning slarvar med skollunchen.  I undersökningar som gjorts har det framkommit att 50 

procent av eleverna säger sig äta skollunchen varje dag samtidigt som 35 procent uppger att de 

äter skollunchen 3-4 gånger i veckan (Nordlund, 1999). En annan undersökning gjord 2001/02 

visar att ca 65 procent äter skollunch varje dag medan ca 27 procent äter den 3-4 dagar i veckan 

(Danielsson, 2003). Då de inte äter skollunchen kompenserar de istället med att antingen äta lite 

av tillbehören, gå till kafeterian eller någon närliggande kiosk eller gatukök och köper godis, 
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bullar eller snabbmat (Becker, 2002). Detta innebär att de inte får i sig tillräckligt med näring och 

energi för att orka med resten av skoldagen. Även om eleverna i skolan inte utövar mycket fysiskt 

arbete utan framförallt använder huvudet och tankeverksamheten behöver de energi i alla fall. 

Anledningar till att eleverna väljer att inte äta skollunchen kan vara att de inte gillar maten, att 

miljön är stökig eller att lunchrasten är för kort (Porsman & Paulún, 2003). 

 

Det framgår av Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) att ungdomar oftare har sundare 

levnadsvanor om de äter en ordentlig och regelbunden frukost jämfört med dem som har 

avvikande frukostvanor. Den senare gruppen struntar inte bara i skollunchen oftare, det finns 

studier som visar att de i större utsträckning använder tobak, alkohol och droger. Studien pekar 

också på att de skolkar oftare och trivs sämre i skolan om de inte äter ordentligt (Becker, 2002). 

 

2.3 Kostrekommendationer 

På kort och lång sikt har maten uppenbarligen stor påverkan när det gäller hälsa och 

prestationsförmåga. För att må bra krävs det att matvanorna är hälsosamma så att kroppen får i 

sig den näring och energi den behöver, hur mycket beror på olika faktorer såsom ålder, kön och 

kroppsstorlek (Andersson & Tedin, 2008). Ohälsosamma matvanor kan således ge negativa 

konsekvenser. För att det ska finnas något att förhålla sig till har Livsmedelsverket tagit fram de 

Svenska näringsrekommendationerna. Dessa har framkommit genom att se hur näringsläget och 

de aktuella kostförhållandena ser ut i Norden (Livsmedelsverket 1997). Som det ser ut idag 

behövs det en förbättring bland svenska kostvanor. Det bästa för kroppen är att regelbundet 

tillföra energi under dagen men det är också viktigt att den får näring. Beroende på vilken sorts 

mat som intas får kroppen olika mycket energi och näring. Näringstät mat ger mycket näring och 

energi utan att intaget behöver vara överdrivet stort, medan mat som innehåller så kallade tomma 

kalorier ger relativt mycket energi men nästan ingen näring. Dessutom behövs det oftast ätas mer 

av denna mat innan den mättar (Porsman & Paulún, 2003). 

 

Det är för att kunna bestämma vad en person, för bästa tillväxtsförmåga, behöver när det kommer 

till energi och näringsämnen som de Svenska näringsrekommendationerna har tagits fram. De tar 

avstamp i vetenskapliga underlag och eftersom det emellanåt kommer fram nya rön finns det 

aldrig en definitiv rekommendation utan den måste ibland förändras och förnyas 
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(Livsmedelsverket, 1997). Måltidsordningen är av stor vikt och enligt de svenska 

näringsrekommendationerna bör fördelningen av energiintaget av de tre huvudmålen, frukost, 

lunch och middag vara enligt följande. Frukosten kan förväntas utgöra 20-25 procent av 

energiintaget, lunchen 25-35 procent och middagen 25-35 procent (Livsmedelsverkat, 1997). Det 

viktigaste är att få i sig en varierad kost med framförallt de energigivande ämnena kolhydrater, 

fett och protein. Därför följer nedan en kort förklaring om vilka effekter de tre näringsämnena har 

på kroppen och tankeverksamheten hos människan. 

 

2.3.1 Kolhydrater 

För att kroppen ska fungera på bästa möjliga sätt behöver den många olika näringsämnen, men 

för organ och celler och inte minst hjärnan så är kolhydraterna den absolut viktigaste energikällan 

(Lind, 2008). Hjärnan, som faktiskt bara utgör ungefär 2 procent av hela kroppsvikten må vara 

liten, men av den energi som fås genom maten så konsumerar den upp till 20 procent (Benton & 

Parker 1998). Hjärnan tar inte bara mycket av energin från maten, den väljer också ut vad det är 

den vill ha. Endast en sorts kolhydrat är bra nog för hjärnan och det är glukos. Hjärnan är 

beroende av glukos och får den ingen glukos fungerar den helt enkelt sämre (Amiel, 1994). 

Eftersom hjärnan är så nogräknad och endast tillåter denna enda kolhydrat innebär detta att 

energiförrådet i hjärnan blir begränsat och måste hela tiden får en jämn och ständig påfyllning av 

glukos från blodsockret. Det är en anledning till varför det är så betydelsefullt att man har fasta 

mattider och äter regelbundet (Lind, 2008). 

 

En utmärkt kvalitet hos kolhydraterna är att effekten av dem kommer snabbt. De gör att 

inlärningsförmågan stiger ganska omgående om intaget är tillräckligt stort i frukosten. Dessvärre 

är effekten inte så långvarig utan stannar högst några timmar och därför är det vikigt att det fylls 

på med kolhydrater med jämna mellanrum. I undersökningar som gjorts har det påvisats att det 

inte bara handlar om att äta mycket kolhydrater utan också vilka kolhydrater det är (Lind, 2008). 

Det finns både snabba och långsamma och namnen på dem talar lite för sig själv. De snabba 

kolhydraterna tas lätt upp av kroppen och hjärnan och blodsockret ökar snabbt vilket gör att 

känslan av mättnad och fokus infinner sig ganska snabbt. Men lika fort försvinner de också ur 

kroppen och blodsockret sjunker igen tillsammans med fokusen. Vid ett intag av långsamma 

kolhydrater däremot, tar det längre tid för kroppen att ta upp dem och blodsockret stiger 
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långsamt. Detta innebär att känslan av mättnad dröjer kvar längre och effekten av maten på 

intellektet och förmågan att fokusera blir långvarigare (Lind, 2008). 

 

Andra undersökningar som gjorts har pekat på att de som ätit frukost och försett hjärnan med 

glukos hade förbättrat både ordflödet och ordminnet men också förmågan att ta in ny information 

bättre jämfört med dem som inte ätit frukost (Benton & Parker, 1998). 

 

2.3.2 Fetter 

Kroppen behöver fett, de goda enkel- och fleromättade fetterna. De ger bland annat skydd till 

kroppens inre organ och de gör också så att kroppen kan ta upp de fettlösliga vitaminerna A, D, E 

och K (Porsman & Paulún, 2003). Förutom det finns det ytterliggare en viktig funktion för att 

kropp och tankeförmåga ska fungera ordentligt och då är det framförallt fettsyran omega-3 det rör 

sig om. Detta är ett ämne som har stor betydelse vad gäller hjärtat och blodkärlen, men det har 

också en mycket viktig inverkan på vår hjärna och dess funktion, framförallt påverkan av vår 

tankeverksamhet (Lind, 2008) 

 

Det finns en väsentlig skillnad mellan kolhydrater och omega-3, då det senare är ett ämne vars 

effekt på förbättrad prestationsförmåga är utdragen under lång tid (Lind, 2008). Här rör det sig 

inte om att försöka få i sig en stor mängd omega-3 på morgonen för att höja fokuseringen under 

dagen utan här handlar det om ett intag under lång tid, månader, år, hela livet. Fördelen med detta 

är dock att inlärningsförmågan inte heller försvinner så snabbt utan den finns kvar mycket längre. 

Anledningen till detta är att omega-3 byggs in i cellerna i hjärnans membran redan vid tidig ålder 

och fortsätter byggas in så länge det tillförs. Orsaken till att det gör oss mer fokuserade är den att 

cellerna fungerar bättre så länge intaget fortsätter (Lind, 2008). 

 

2.3.3 Protein 

Kroppen behöver, förutom fettsyror och kolhydrater, även proteiner (aminosyror) för att hjärnan 

och nervsystemet ska fungera. Till skillnad från kolhydrater och fettsyror har proteiner ingen 

direkt inverkan på kroppen genom maten vi äter utan de proteiner som byggs in i hjärnans celler 

är genetiskt bestämda (Lind, 2008). Men det har visat sig att hjärnan berörs av viss mat eftersom 

hjärnans prestationer påverkas av vissa signalsubstanser, vilket är ett ämne som skapas i hjärnan 
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utifrån delar av proteiner. Den signalsubstans det finns mest vetskap om är serotonin. Humöret 

och känslorna är två exempel på serotoninets olika yttringar i hjärnan och mängden serotonin kan 

öka eller minska beroende på vad vi äter (Lind, 2008). 

 

2.4 Ungdomars attityd 

Ungdomar kan på olika sätt markera en ungdomskultur, det kan vara genom musik, film, mode 

eller sport, men när det kommer till mat gör merparten som sina föräldrar (Wesslén, 2000). Detta 

kan vara en orsak till varför ungdomars kunskapsnivå gällande vad och hur de ska äta nyttigt är 

så varierande, och generellt låg. Att det är varierande kan bero på att det mesta ungdomar får lära 

sig om kost får de hemifrån. Vissa ungdomar påverkas positivt av det då de har föräldrar som 

anser att det är av stor betydelse att äta nyttigt (Boija, 1999). De flesta ungdomar upplever att det 

är uppväxten och hur det är i familjen som har den största betydelsen för de egna matvanorna. 

Det är under uppväxten, genom familjen, som ideal och normer för kost tas in och de 

måltidsmönster barn och ungdomar får är av stor vikt även i vuxenlivet (Wesslén, 2008). Under 

tidiga skolår kan det finnas en viss påverkan från kompisar, men uppåt gymnasieålder är den 

nästintill borta. De som anses viktigast bland ungdomar är att maten ska smaka bra. En annan 

viktig aspekt är att det som ska ätas ser gott ut och så är det naturligtvis bra att äta sig mätt (Boija, 

1999). Något som också rankas högt är att maten ska vara lättillgänglig och det får inte ta för lång 

tid att laga. Det är en anledning till varför snabbmat som till exempel hamburgare och pommes 

frites är så tilltalande fastän det ur näringssynpunkt inte är bra. Wesslén (2000) visar i sin 

undersökning att det finns en viss skillnad mellan hur pojkar och flickor förhåller sig till mat. De 

flesta av pojkarna har en väldigt enkel inställning till mat. De lägger inte så mycket tanke på vad 

det är i maten utan menar att det viktigaste är att det finns tillräckligt för att äta sig mätt. 

Flickorna däremot är desto mer uppmärksamma, det ska gärna vara mager och fettsnål mat och 

de har koll på energiinnehållet. Detta för att de är ängsliga över att kunna hålla lämplig vikt. Att 

flickorna är så fixerade vid vad de äter beror mycket på att det kopplar mat till de skönhetsideal 

som media genom reklam och tidningar ständigt för fram. Pojkarna upplever emellertid inte att de 

påverkas så mycket av det (Wesslén, 2000). Merparten av ungdomarna anser att matlagning är 

något kvinnligt. Det är mamma som har koll på vad som ska lagas och ätas och skulle pappa bli 

iväg skickad för att handla mat så är det mamma som skrivit inköpslistan (Wesslén, 2000). 
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2.5 Skolans roll 

Ungdomar har möjlighet att påverka sin egen hälsa, bland annat genom sina matvanor. Men för 

att de ska kunna lära sig goda kostvanor behöver de kunskap och det är vuxna som måste ge dem 

det. Först och främst är det familjen och de anhöriga som bär ansvar för detta men skolan har 

också en viktig roll (Åbacka, 2008). 

 

Frukosten anses vara dagens viktigaste mål och det är viktigt att eleverna äter frukost för att få en 

bra start på dagen (Livsmedelsverket, 1997). Orsaker till att den inte äts kan vara tidsbrist och 

bristande aptit. Men hur skulle det vara om möjligheten att äta frukost på skolan fanns? En skola i 

Södertälje har provat att servera frukost i skolan och gensvaret har varit positivt (Svedin, 2002). 

Inte nog med att eleverna får i sig energi och näring, de får en chans att träffas innan lektionerna 

börjar. En positiv effekt av det var att det blev betydligt lugnare och trivsammare i klassrummen 

under förmiddagen och eleverna orkade koncentrera sig bättre under lektionen. En annan fördel 

var att lunchen lite senare under dagen blev mindre stökig. Även skolsköterskan kunde märka en 

stor förändring då kön av elever som vill ha huvudvärkstabletter kortats ner väsentligt (Svedin, 

2002). Att kunna servera frukost på skolan skulle vara en bra åtgärd men tyvärr har inte alla 

skolor möjlighet till det. 

 

Skollunchen har en betydande roll i skolan och det är viktigt att det serveras näringsriktig och väl 

tillagad mat i skolmatsalen. En del elever väljer att inte äta maten som serveras i skolan och 

anledningar till det kan vara att de inte tycker om maten, stökig matsal eller att de har för kort 

lunchrast. Istället struntar de i skollunchen och äter något annat mindre vällagat och 

näringsriktigt. Skollunchen ska ge eleverna 25-35 procent av dagens energiintag och måste därför 

bestå av en god, vällagd och omväxlande måltid så att den tilltalar eleverna. Den ska vara 

grundläggande och underlätta deras förmåga att kunna tillgodogöra sig goda kostvanor 

(Nordlund, 1995). De ska genom skollunchen få i sig den näring de behöver så att de orkar med 

och kan hålla sig koncentrerade under resten av skoldagen och slippa huvudvärk och magont. Det 

är inte bara intaget av mat som gör skollunchen viktig, den ger också eleverna lite vila från 

skolans övriga arbete och den gör sitt till elevernas förmåga att utveckla sin sociala kompetens 

(Nordlund, 1995). 
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2.6 Teori 

En del människor upplever hälsa medan andra upplever ohälsa och somliga hanterar diverse 

stressfaktorer bättre än andra. Hälsa och livsstil kan betraktas ur olika perspektiv varav det 

salutogena är ett. Med det menas att fokuseringen ligger på människans möjligheter istället för 

svårigheter (Ohlson, 2008). Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, har utforskat 

detta perspektiv och menar att det finns en anledning till varför människor påverkas olika. 

Skillnaden ligger i om det finns en känsla av sammanhang eller inte och han menar att upplever 

människan sammanhang blir det vi utsätts för förståeligt. Om människan fördelaktigt ska kunna 

hantera livets olika dilemman och bevara sin hälsa är ett starkt KASAM en förutsättning enligt 

det salutogena perspektivet (Ohlson, 2008). KASAM – ”Känsla av sammanhang” kallas den teori 

Antonovsky utformat. Teorin består av tre ledande begrepp: 

 

- Begriplighet 

- Hanterbarhet 

- Meningsfullhet 

 

Begriplighet är det som utgör tyngdpunkten i KASAM. Det rör sig om att känna att det som 

händer är något så när förutsägbart, i vilken omfattning inre och yttre information uppfattas som 

begriplig. Tolkas saker som ordnade och tydliga snarare än oordnade och oförklarliga. Människor 

med hög känsla av begriplighet blir inte överraskade, och om de blir det tror de att det finns en 

förklaring och att det går att ordna. Den andra komponenten, hanterbarhet, är förmågan att kunna 

möta de krav och utmaningar som ställs på en. Det innebär alltså att man har tillräckliga resurser 

inom kontroll, egna eller andras, som man kan lita på. Det kan röra sig om till exempel den egna 

kunskapsnivån eller inom sitt sociala nätverk. Livet kommer inte att kännas orättvist och att klara 

sig och gå vidare är inga problem för den som har en hög känsla av hanterbarhet. Till sist är det 

meningsfullhet som handlar om delaktighet, att man ser sig själv som medverkande i de förlopp 

som skapar ens öde. Denna komponent pekar på att livet har en känslomässig innebörd som det är 

värt att satsa energi och engagemang i. Är känslan av meningsfullhet hög finns möjligheter för 

utmaningar (Antonovsky, 1998). 
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3. METOD 

 

3.1 Val av metod 

För att få underlag till studien gjordes en undersökning med hjälp av enkäter, ett verktyg som kan 

mäta människors beteende, känslor och åsikter (Trost, 2001). I denna typ av forskning används 

kvantitativa data i form av siffror. Men det behöver inte vara begränsat till siffror, att använda ord 

som fler, mer och längre i överförd betydelse kan också vara ett kvantitativt tänkande. Vid analys 

av kvalitativa data är det varierande handlingsmönster eller förståelsen för människors olika sätt 

att resonera och reagera som är syftet (Trost, 2001). Denna studie beskriver hur elevers matvanor 

ser ut, vilka uppfattningar de har om hur det påverkar deras skolprestation. Därför är den valda 

metoden mest lämpad för denna studie. Detta eftersom denna metod är ett sätt att ta reda på saker 

som har med mängd att göra, hur mycket, eller hur många som utför något, eller hur vanligt 

någonting är (Hartman, 2004). 

 

3.2 Urval 

Valet av undersökningsgrupp är elever som går på en skola i södra Sverige och undersökningen 

är en urvalsundersökning (Hartman, 2004). Skolan som har totalt ca 800 studerande har både 

gymnasie- och komvuxutbildningar, men undersökningen koncentrerades på gymnasieeleverna. 

Valet av åldersgrupp beror på att undersökningen avser dessa och funnen litteratur och tidigare 

forskning berör elever i denna ålder. Undersökningen gjordes på två olika gymnasieprogram, 

omvårdnads- och hälsoprogrammet, eftersom dessa är de huvudsakliga inriktningar skolan har. 

Den gjordes i sex olika klasser, tre från varje program. Sammanlagt var det 91 elever i 

undersökningsgruppen, fördelat på 45 elever från hälsoprogrammet och 46 elever från 

omvårdnadsprogrammet. Fördelningen bland könen är 75 flickor och endast 16 pojkar och detta 

beror på att skolan är överrepresenterad av tjejer. 

 

3.3 Instrument 

För att genomföra undersökningen användes enkäter. När enkäten utformades föll det tillbaka till 

syftet och problemformulering och det utgjorde ett frågeområde. Nästa steg blev att bryta ner 

dessa för att formulera frågor som täckte varje delområde (Ejlertsson, 2005). Enkäten bestod av 

frågor angående elevers matvanor, frukost, lunch och middag. Därefter följde ett avsnitt med 
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frågor gällande elevernas uppfattningar om kost och lärande. Enkäten konstruerades på ett enkelt 

och tydligt sätt. Den innehöll 34 frågor med mestadels fasta svarsalternativ och några öppna 

följdfrågor. Frågeformuleringarna blev standardiserade eftersom alla frågor och svarsalternativ 

presenterades på samma sätt för alla som deltog i studien. Syftet var att försöka få ett enhetligt 

underlag inför bearbetningsfasen. Att använda hög standardisering innebär att alla som deltar i 

undersökningen får samma frågor och situationen är lika för alla svarande (Trost, 2001). Det är 

viktigt att frågorna ställs rätt så att de täcker upp alla delområdena och att svarsalternativen är 

relevanta för det som ska undersökas. Eventuella nackdelar med detta tillvägagångssätt kan vara 

att det kan bli ett visst internt bortfall om inte alla frågor besvaras, begränsningen av antalet 

frågor är också ett faktum. En enkät kan dessutom bli jobbig att fylla i för en person som har 

svårt att uttrycka sig i tal och/eller skrift (Ejlertsson, 2005). 

 

3.4 Genomförande 

Undersökningen genomfördes på skolan i elevernas respektive klassrum. Enkäten delades ut, 

besvarades och samlades in vid ett och samma tillfälle (Trost, 2001). Denna form är ganska 

vanligt förekommande då många är samlade på en plats och kan därmed lätt nås med ett 

frågeformulär. När enkäten väl delades ut och besvarades användes metoden enkät under ledning 

(Patel & Davidsson, 2003). Detta medförde att uppkom det oklarheter eller frågor som hade med 

enkäten att göra kunde de besvaras och förklaras. En fördel med detta tillvägagångssätt är också 

att det blir under kontrollerade former, gällande vem som svarar och att de inte diskuterar med 

varandra (Ejlertsson, 2005). Enkäten delades ut och samlades in vid ett tillfälle i varje klass. 

 

3.5 Bearbetning och analys 

Efter att enkätsvaren samlats in organiserades och bearbetades dem med hjälp av programmet 

Microsoft Excel. Först kodades svaren och efter det gjordes kolumner med olika variabler. När 

det var färdigt fördes de kodade svaren in under respektive variabel och gav ett variabelvärde 

(Trost, 2001). Därefter gjordes en sammanställning i form av frekvenstabeller för en enkel 

överblick av svaren. Efter det framställdes stapeldiagram för att på ett tydligt och lättöverskådligt 

sätt redovisa de resultat som framkommit. Metoden är statistisk och resultaten har beräknats 

procentuellt (Patel och Davidsson, 2003). För att belysa frågeställningarna kombinerades därefter 

olika frågor för att försöka hitta intressanta mönster i svaren. 
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3.6 Tillförlitlighet 

Den metod som används för insamling av information måste kritiskt granskas för att avgöra hur 

tillförlitlig och giltig den information som framkommit är. Validiteten innebär att undersökningen 

mäter och beskriver det den avser att göra (Patel och Davidsson, 2003). Till följd av att 

frågeområdet bröts ner och konkretiserades kunde konkreta frågor och påståenden som är 

mätbara göras. Genom att återknyta till syftet och frågeställningarna kunde frågor och påståenden 

som var relevanta för undersökningen tas fram vilket gav undersökningen en relativt god 

validitet. Reliabiliteten mäter däremot om tillvägagångssättet eller mätinstrumentet ger samma 

resultat vid upprepade mätningar. Det rör sig om hur tillförlitlig den är och hur väl instrumentet 

motstår olika slumpinflytanden (Trost, 2001). Det påverkade reliabiliteten positivt att alla 

informanter hade samma utgångsläge, de var alla i sina respektive hemklassrum när enkäten 

fylldes i vilket gjorde att de kunde känna sig trygga när de fyllde i den. Enkäten delades dessutom 

ut och samlades in vid samma tillfälle under samma dag. Vad som påverkat reliabiliteten negativt 

var att enkäten besvarades vid olika tider på lektionen. Vissa hade precis börjat lektionen och 

kunde i lugn och ro fylla i den medan den av andra fylldes i mot slutet av lektionen och en del 

kände sig stressade och ville komma iväg. 

Eftersom undersökningen endast grundar sig på ett litet antal ungdomar från en skola, kan inga 

generella slutsatser dras vilket kan medföra en brist i arbetet. Hade fler skolor studerats hade 

tillförlitligheten för hur det ser ut i södra Skåne blivit större. 

 

3.7 Etiska aspekter 

När en enkätundersökning ska genomföras finns det några etiska överväganden att tänka på. Stöd 

fanns att finna i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deras fyra huvudkrav. De är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 

2005). Först och främst kontaktades rektorn för ett godkännande att komma till skolan och 

genomföra undersökningen. Därefter kontaktades en lärare för att berätta om syftet. Läraren 

vidarebefordrade sedan denna information till resterande lärare som kunde ta ställning därefter. 

Väl på plats i respektive klassrum informerades eleverna i vilket syfte undersökningen gjordes 

och vad den ska komma att användas till. Eleverna upplystes också om att deltagandet var helt 

frivilligt, att de kunde avbryta sin medverkan när som helst och att alla svar var anonyma. 
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Eftersom alla deltagarna var över 15 år och undersökningen inte var av känslig karaktär 

kontaktades inte vårdnadshavare (Ejlertsson, 2005). 

 

3.8 Bortfall 

Vid enkätundersökning finns alltid risk för bortfall. Det finns externa bortfall vilket innebär 

bortfall från det ursprungliga totaldeltagandet och sen finns det interna bortfall vilket betyder 

bortfall på enstaka frågor (Ejlertsson, 2005). I undersökningen föreföll inga externa bortfall av 

det totala deltagandet på 91 elever då alla elever som påbörjade den också avslutade och lämnade 

in den. Däremot förekom det interna bortfall eftersom en del elever inte svarade på samtliga 

frågor. Dessa redovisas genom att antalet som svarat på precis den frågan skrivits i diagrammets 

nedre högra hörn. Detta innebär att det kan utläsas hur många som svarat på frågan i förhållande 

till det totala antalet svarande. Att alla diagram inte har ett redovisat bortfall beror på att det är två 

tidigare diagram, som redovisats, som använts tillsammans. 

 

4. Resultat 

Syftet var att beskriva hur ungdomars kostvanor på en skola i södra Skåne ser ut och hur det 

uppfattar att det påverkar deras prestation i skolan. Nedan presenteras de resultat som 

framkommit genom den enkätundersökning, bearbetning och analys jag genomfört. För enkät, se 

bilaga 1. 

 

4.1 Ungdomars kostvanor 

Nedan redogörs för hur frekvent ungdomarna äter sina dagliga måltider, frukost, lunch och 

middag och om de äts vid ungefär samma tidpunkt. Vidare presenteras om det finns några 

skillnader på dem som äter frukost regelbundet och de som inte gör det, och om det påverkar om 

och hur ofta de äter skollunch.  
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(n=91) 

Figur 1 Hur ofta äter du frukost på vardagar?    

 

Diagrammet ovan visar hur ofta ungdomarna äter frukost på vardagar. Resultatet visar att          

36 procent av ungdomarna som äter frukost varje dag, 22 procent äter den 3-4 dagar/vecka. 

Andelen som äter frukost 1-2 dagar/vecka är 25 procent medan 15 procent uppger att de aldrig 

äter frukost.  

Vid frågan varför de inte äter frukost är den vanligaste orsaken att de inte hinner eller att de inte 

kan för de mår illa.  

Av dem som äter frukost uppger 69 procent att det oftast äter frukosten vid olika tidpunkter och 

då är det framförallt beroende på vilken tid skolan börjar. 

 

 

(n=91) 

Figur 2 Hur ofta äter du skollunch? 
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I ovanstående diagram visas resultatet vad gäller hur ofta ungdomarna äter skollunch. Här kan 

utläsas att 70 % säger sig äta skollunchen varje dag, 21 procent äter den 3-4 dagar/vecka,             

9 procent äter av den 1-2 dagar/vecka medan 0 procent, allt så ingen, anger att de aldrig äter 

skollunchen.  

Den vanligaste orsaken till varför de inte äter skollunchen är för de inte tycker maten är god och 

skälet till varför de gör det är oftast beroende på att de är hungriga.  

På frågan om den äts vid samma tidpunkt uppger 53 procent att de gör det samtidigt som           

47 procent menar att de inte gör det och det beror på hur deras schema ser ut. 

 

 

(n=90) 

Figur 3 Hur ofta äter du middag på vardagar? 

 

Figur 3 ovan visar hur ofta ungdomarna äter middag på vardagar. Resultatet visar att 71 procent 

av ungdomarna äter middag varje dag och 20 procent äter den 3-4 dagar/vecka, 9 procent säger 

sig äta den 1-2 dagar/vecka medan 0 procent uppger att de aldrig äter middag på vardagar. 

Merparten menar att de äter middag på grund av att de är hungriga men också för att orka med 

skolarbete och träning.  

Vad gäller tidpunkt säger sig 47 procent äta middagen vid samma tidpunkt samtidigt som          

53 procent anger att de inte gör det och det beror på när de kommer hem från diverse aktiviteter. 
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Figur 4 Hur ofta äts skollunchen i förhållande till hur ofta de äter frukost. 

 

Genom att använda mig av figur 1 och 2 visar diagrammet ovan resultatet av hur frekvent 

ungdomarna äter skollunch i förhållande till hur ofta de äter frukost. Av dem som äter frukost 

varje dag äter 73 procent skollunch varje dag, 21 procent 3-4 dagar/vecka och 6 procent äter den 

1-2 dagar/vecka.  

Bland dem som äter frukost 3-4 dagar/vecka äter 85 procent av skollunchen varje dag och         

15 procent äter den 3-4 dagar/vecka.  

Av dem som äter frukost 1-2 dagar/vecka äter 64 procent skollunch varje dag, 23 procent           

3-4 dagar/vecka och 14 procent 1-2 dagar/vecka.  

Till sist de som aldrig äter frukost, av dem äter 60 procent skollunch varje dag, 20 procent         

3-4 dagar/vecka och 20 procent äter den 1-2 dagar/vecka. 

 

4.2 Vetskap om hälsosam kost 

I följande del redogörs för om ungdomarna får information gällande hälsosam kost, delvis genom 

sina föräldrar och delvis genom upplysningar från skolan. Vidare presenteras om de vet hur de 

ska äta för att äta hälsosamt och om det finns något samband mellan om det vet och om de får 

information. 
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(n=90) 

Figur 5 Får du information från föräldrar/skola angående hälsosam kost? 

 

Diagrammet ovan visar resultatet på om eleverna får information gällande hälsosam kost från 

föräldrar och skola. 31 procent menar att de ofta pratar med sina föräldrar om det, 38 procent gör 

det ibland medan 31 procent uppger att de sällan pratar om det.  

Vad gäller upplysningar från skolan säger sig 20 procent uppleva att de ofta får det, 54 procent 

tycker de får det ibland och 26 procent anser sig sällan få information.  

På frågan om de anser att skolan kan göra mer för att lära dem om hälsosam kost menar 61 

procent att de tycker det medan 5 procent inte tycker det. 34 procent uppger att de inte vet.  

 

 

(n=90) 

Figur 6 Vet du hur du ska äta för att äta en hälsosam kost? 
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Figur 6 ovanför visar resultatet av om ungdomar anser sig veta hur de ska äta för att äta 

hälsosamt. 68 procent av dem menar att de vet hur de ska äta för att äta hälsosamt, 6 procent 

tycker sig inte veta medan 27 procent säger sig veta lite.  

På frågan om de dagligen försöker äta hälsosamt uppger, av dem som säger sig veta eller veta 

lite, 51 procent att de försöker äta hälsosamt varje dag medan 49 procent menar att de inte 

försöker. 

 

4.3 Kosten i relation till lärande 

Vidare redogörs för om ungdomarna anser att det finns någon form av relation mellan deras 

kostvanor och deras prestationsförmåga. Om de upplever att vad de äter påverkar deras kapacitet 

att orka följa med och prestera i skolan. 

 

(n=88) 

Figur 7 Det finns en relation mellan hur jag mår och hur bra/lätt jag lär. 

 

I ovanstående diagram visas resultatet från ytterligare ett påstående, Det finns en relation mellan 

hur jag mår och hur bra/lätt jag lär mig. Här menar 48 procent att de instämmer helt, 49 procent 

instämmer delvis samtidigt som endast 3 procent menar att de inte instämmer. 
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(n=90) 

Figur 8 När jag ätit frukost är det lättare att följa med i skolan. 

 

I figur 8 ovanför ses resultatet för påståendet När jag ätit frukost är det lättare att följa med i 

skolan. Resultatet visar att 48 procent instämmer helt på detta, 39 procent anser att det stämmer 

delvis samtidigt som 13 procent inte instämmer på påståendet. 

 

(n=88) 

Figur 9 Om jag äter ordentligt har jag lättare att ta in kunskap. 

 

Ovanför visas diagrammet med resultat från påståendet Om jag äter ordentligt har jag lättare att 

ta in kunskap. Här kan man utläsa att hälften, 50 procent håller helt med, 40 procent håller delvis 

med medan 10 procent inte håller med om detta. 
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(n=90) 

Figur 10 Min prestation i skolan blir bättre om jag äter hälsosam mat. 

 

Resultatet för påståendet Min prestation i skolan blir bättre om jag äter hälsosam mat visas här 

ovan i figur 10. Detta påstående kunde besvaras av dem som ansåg sig veta eller veta lite om hur 

de ska äta hälsosamt. Av de svarande uppger 37 procent att de instämmer helt på detta, 

46 procent instämmer delvis och 17 procent menar att de inte instämmer. 

 

4.4 Samband mellan kost och lärande 

Fortsättningsvis redovisas huruvida ungdomarna uppfattar att det kan finnas ett samband mellan 

kost och lärande. Det redogörs också för om det finns några skillnader i ungdomarnas 

uppfattningar kring detta beroende på hur deras frukostvanor ser ut.  

 

 

(n=89) 

Figur 11 Det finns ett samband mellan kost och lärande. 
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I ovanstående diagram kan man se resultatet på påståendet Det finns ett samband mellan kost och 

lärande. Detta visar att nästan hälften, 49 procent håller helt med om detta, 46 procent håller 

delvis med medan 7 procent inte håller med. 

 

 

 

Figur 12 Förhållandet mellan att ha ätit frukost och förmågan att följa med under skoldagen. 

 

I figur 12 visas resultatet av hur ungdomarna upplever att de lättare kan följa med under 

skoldagen om de ätit frukost. Detta framkom genom användning av figur 1 och 8. Av dem som 

äter frukost varje dag håller 70 procent med helt,      30 procent håller delvis med medan 0 

procent inte håller med.  

Bland dem som äter frukost 3-4 dagar/vecka håller 65 procent helt med, 30 procent håller delvis 

med och 5 procent håller inte med.  

Av dem som äter frukost 1-2 dagar/vecka håller 23 procent med, 50 procent håller delvis med 

medan 27 procent inte håller med.  

Sist, de som aldrig äter frukost, där håller 7 procent med, 57 procent håller delvis med och 36 

procent håller inte med. 
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Figur 13 Förhållandet mellan hur ungdomar uppfattar att de lättare tar in kunskap om de äter 

            ordentligt. 

 

Genom hopslagning av figur 1 och 9 visar diagrammet ovan resultatet från hur ungdomar 

uppfattar att de har lättare att ta in kunskap om de äter ordentligt. Bland dem som äter frukost 

varje dag instämmer 66 procent helt,  28 procent instämmer delvis och 6 % instämmer inte.  

Av dem som äter frukost 3-4 dagar/vecka instämmer 65 procent, 30 procent instämmer delvis 

medan 5 procent inte instämmer.  

Bland dem som äter frukost 1-2 dagar/vecka menar 29 procent att de instämmer, 52 procent 

instämmer delvis och 19 procent instämmer inte med detta.  

Av dem som aldrig äter frukost instämmer 21 procent på påståendet, 64 procent instämmer delvis 

medan 14 procent inte instämmer. 

 

Figur 14 Förhållandet mellan upplevelsen att prestationen blir bättre om de äter en hälsosam 

           kost. 
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Ovanstående diagram åskådliggör hur ungdomar upplever att prestationen blir bättre om de äter 

en hälsosam kost och det är figurerna 1 och 10 som använts här. Resultatet visar att av dem som 

äter frukost varje dag håller 44 procent helt med, 50 procent håller delvis med och 6 procent 

håller inte med.  

Bland dem som äter frukost 3-4 dagar/vecka håller 50 procent helt med och de andra 50 procent 

håller delvis med.  

Av dem som äter frukost 1-2 dagar/vecka håller 32 procent helt med om detta påstående, 36 

procent håller delvis med medan 32 procent inte håller med.  

Slutligen de som aldrig äter frukost, där är det endast 8 procent som helt håller med, 50 procent 

håller delvis med medan 42 procent inte håller med om detta. 

 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Hur ofta äter ungdomarna de tre huvudmålen? 

När jag jämför min undersökning om ungdomars frukostvanor med Danielssons (2003) visar det 

sig att eleverna på skolan jag undersökt är sämre på att äta frukost. Resultatet jag kom fram till 

visar att endast 36 procent äter frukost dagligen jämfört med 66 procent i Danielssons rapport. 

Andelen som aldrig eller sällan äter frukost skilde sig också åt, men inte fullt lika mycket, där 

Danielssons studie visade på 14 procent medan mitt resultat på den frågan blev ca 20 procent. 

Morgontrötthet kan bland annat påverkas av ungdomarnas identitet, var de befinner sig i livet och 

vad som händer runt omkring dem. Det finns sannolikt en grupp ungdomar som väljer att sova så 

länge som möjligt på morgonen vilket leder till att de inte hinner med frukosten. Enligt min 

undersökning var detta den vanligaste orsaken till varför frukosten inte åts. En annan anledning 

var att de inte är hungriga direkt på morgonen och mår illa om de måste äta. För dessa elever är 

det betydelsefullt med en längre rast på morgonen som ger dem en möjlighet att äta vid det 

tillfället istället. Viktigt då är att det finns tillgång till näringsriktig mat som innehåller framförallt 

kolhydrater. Skulle de inte få det är risken stor att de går hungriga och att de får magont eller 

huvudvärk (Porsman och Paulún, 2001). 
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Vad anser ungdomarna vara skollunch? Är det endast en bit bröd och sallad kanske det inte kan 

kallas en sund lunch. En näringsriktig lunch bör innehålla alla de näringsämnen som kroppen och 

hjärnan behöver för att fungera och för att uppnå bästa energinivån, det vill säga kolhydrater, fett 

och protein. I undersökningar (Nordlund, 1999) som gjorts har det påvisats att de ungdomar som 

har bristande kostvanor mår sämre än andra elever och det innebär också sämre förutsättningar att 

klara av skolan. När det gäller ungdomarnas vanor att äta skollunch visade sig att de i stor 

utsträckning äter den dagligen. Enligt Danielssons rapport (2003) äter ca 65 procent skollunch 

varje dag medan Nordlunds studie (1999) visar ett resultat på 50 procent. Min undersökning 

visade att 70 procent av eleverna äter skollunchen varje dag. De som äter skollunch 3-4 

dagar/vecka utgör 21 procent. Vad som är värt att ta i beaktande är att det är bättre att äta något 

litet än ingenting alls. Hjärnan behöver kolhydrater för att kunna tillgodogöra sig den kunskap 

som ges under skoldagen och då är lite bättre än inget. Detta är mer ett konstaterande från min 

sida men inget jag rekommenderar. Att eleverna inte äter skollunchen kan bland annat bero på att 

matsalsmiljön är för stökig, att lunchrasten är för kort eller, som enligt min undersökning var den 

vanligaste orsaken till eleverna inte åt skollunchen, att maten inte är tilltalande och god. 

 

När det kommer till vanorna gällande middag äter merparten det målet dagligen. Resultatet i min 

undersökning visade att 71 procent åt middag varje kväll. Detta ligger nära det resultat som 

Danielsson (2003) påvisade i sin studie där andelen låg på 74 procent. En bidragande orsak till 

detta kan vara att de flesta äter detta målet hemma tillsammans med familjen. Enligt Åbacka 

(2008) är tidpunkten för när målen bör intas viktig eftersom kroppen mår bäst av en regelbunden 

tillförsel av energi. Men 53 procent av dem som äter middag uppger att de äter den vid olika 

tidpunkter. Den vanligaste anledningen till detta är att det beror på när det kommer hem från 

diverse aktiviteter. Naturligtvis gäller denna regelbundna tillförsel under hela dagen, men även 

när det gäller frukost och lunch är det många som inte äter vid samma tid. Det kan vara svårt att 

vara exakt när det finns scheman och andra tider att rätta sig efter. 

 

Vad gäller sambandet mellan ungdomars frukostvanor i förhållande till hur ofta de äter skollunch 

visar tidigare studier av Nordlund (1999) att de som har bristande frukostvanor också oftare 

slarvar med lunchen. Även Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) påvisar att de med 

avvikande frukostvanor frekventare struntar i skollunchen. Även min undersökning visar att så är 
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fallet. Av dem som äter frukost varje dag eller 3-4 dagar/vecka äter 73 respektive 85 procent 

skollunch varje dag medan de som aldrig eller sällan äter frukost är runt 60 procent. Bland dem 

som äter frukost ofta eller varje dag är det 0 respektive 6 procent som äter skollunch                   

1-2 dagar/vecka. Vad gäller de som äter frukost sällan eller aldrig är det däremot 14 respektive  

20 procent som bara äter skollunch 1-2 dagar/vecka. Det kan tyckas att de som slarvar med 

frukosten borde vara hungriga vid lunchtid. Men ofta kompenseras frukosten med något mindre 

näringsrikt under förmiddagen vilket gör att de inte är hungriga när det är lunch (Porsman och 

Paulún, 2001). 

 

5.2 Hur kan ungdomar veta vad som är hälsosam kost 

Det är viktigt för ungdomarna att förstå varför, vad och när det ska äta för att fungera så optimalt 

som möjligt. Men hur ska de veta vad de ska äta för att uppnå detta? Enligt min undersökning 

anser sig 68 procent veta vad det ska äta för att äta hälsosamt och 27 procent säger att de vet lite. 

Åbacka (2008) menar att ansvaret för att ge ungdomar de bästa förutsättningarna för goda 

kostvanor ligger hos vuxna och framförallt hos föräldrar och anhöriga. I min undersökning 

uppger 31 procent att de ofta pratar om vikten av hälsosam kost med sina föräldrar och lika 

många anger att det sällan gör det. Skolan har också ett ansvar för att eleverna lär sig om 

hälsosamma levnadsvanor. Det står till exempel i Lpf 94 att inom vissa program ska eleven ha 

viss kunskap om de förutsättningar som främjar bra hälsa när utbildningen avslutas. Vad gäller 

skolans förmåga att informera om hälsosam kost uppger 20 procent av eleverna i min studie att 

skolan ofta ger information, 26 procent att de gör det för sällan och 60 procent anser att skolan 

skulle kunna göra mer. När det gäller skolans förmåga att ge upplysningar om hälsosam kost 

tycker jag det är värt att tänka på att det inte måste ske genom föreläsningar. Det allra bästa sättet 

är förmodligen för många elever att få göra och se det praktiskt. Men jag tror också möjligheter 

finns genom att ge eleverna verktyg för att själva kunna söka information om det, till exempel via 

Internet.  

 

5.3 Hur uppfattar ungdomar att kosten påverkar deras prestationsförmåga 

Det är 97 procent av ungdomarna i min undersökning som helt eller delvis håller med om att det 

finns en relation mellan hur de mår och hur bra/lätt de lär sig. Resterande 3 procent håller inte 

med om detta. När det kommer till om eleverna upplever att de har lättare att följa med i skolan 
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om de ätit frukost instämmer 87 procent helt eller delvis. 13 procent menar att de inte instämmer 

på det påståendet. Frågan jag ställer mig är om de som inte instämmer på detta är de som har 

bristande frukostvanor och därför inte vet vilken nivå de skulle kunna uppnå? Enligt Dickie och 

Bender (1982) når elever som inte äter frukost inte upp till sin normala kapacitet eftersom den 

kognitiva prestationsförmågan påverkas negativt om den inte får näring. Förmågan att lättare ta in 

kunskap om de äter ordentligt, där är det 90 procent som helt eller delvis håller med och 10 

procent uppger att de inte håller med. Benton och Parker (1998) gjorde en undersökning som 

visade att de som ätit och försett hjärnan med glukos hade förbättrat förmågan att ta in ny 

information. Att de skulle ha svårare att ta in kunskap om de inte äter ordentligt skulle kunna 

bero på att kroppen och tanken är någon annanstans, den fokuserar bara på att få energi (Porsman 

och Paulún, 2003). Till sist frågade jag också om de uppfattar att deras prestation i skolan blir 

bättre om de äter hälsosamt. Där uppger 83 procent att de helt eller delvis instämmer medan      

17 procent inte instämmer. Hjärnan fungerar sämre om den inte får näring och energi vilket kan 

leda till att eleverna presterar sämre i skolan (Porsman och Paulún, 2003). Eftersom resultaten 

från dessa påståenden endast visar elevernas egna uppfattningar finns inga rätt eller fel.  

 

5.4 Anser ungdomar att det finns ett samband mellan kost och lärande? 

En undersökning av Nordlund (1999) visar att de ungdomar som har bristande kostvanor mår 

sämre än andra ungdomar. Undersökningen pekar dessutom på att deras prestation i skolan är 

svagare. Dessutom menar Rogers och Lloyd (1994) att näringsstatusen har en betydande effekt på 

den kognitiva prestationsförmågan. Det innebär att vad för sorts mat ungdomar äter är av stor 

betydelse då det påverkar deras hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga. Resultatet från min 

studie visar att 93 procent håller med helt eller delvis om att det finns ett samband mellan kost 

och lärande medan 7 procent uppger att de inte håller med. Anledningen till att de inte håller med 

kanske beror på bristande kunskap inom ämnet. Eller har de inte kunnat tillgodogöra sig 

kunskapen på grund av bristande kostvanor?  Många ungdomar är medvetna om att kroppen 

behöver näring och energi för fysisk prestation och det borde ligga i skolans intresse att få 

eleverna att inse att detsamma gäller hjärnan och psykisk prestation. Får hjärnan inte den näring 

och energi den behöver fungerar den helt enkelt sämre vilket kan leda till att prestationen i skolan 

blir sämre (Porsman och Paulún, 2003). 
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Vidare ville jag titta på om ungdomarnas frukostvanor påverkar deras uppfattningar gällande 

prestationsförmågan. Här fann jag intressanta mönster. På påståendet om det är lättare att följa 

med i skolan om de ätit frukost håller 70 procent med helt av dem som äter frukost varje dag till 

skillnad från de 7 procent som aldrig äter frukost. Av dem som inte håller med om detta är det     

0 procent som äter frukost varje dag men 36 procent av dem som aldrig äter frukost. När det 

gäller om prestationen blir bättre om de äter hälsosamt finns intressanta skillnader. Här 

instämmer 44 procent helt av dem som äter frukost varje dag men endast 8 procent av dem som 

aldrig äter frukost. Av dem som inte instämmer är det 6 procent som äter frukost varje dag medan 

det är 42 procent av dem som aldrig äter frukost. Här kan konstateras att beroende på hur 

kostvanorna ser ut skiljer sig uppfattningarna om hur prestationsförmågan påverkas.  

 

5.5 Metoddiskussion 

Jag valde att använda enkäter som metod för att belysa mina frågeställningar. Efter godkännande 

från rektorn på skolan i fråga begav jag mig dit. Både lärare och elever var positivt inställda och 

förfrågan om att få resultatet kom också. Enkäten innehöll mestadels frågor med fasta 

svarsalternativ som visade sig lätta att registrera. Resterande frågor var mer öppna och eleverna 

skulle själva skriva sina svar. Dessa frågor visade sig vara svårare att registrera. Det kan finnas en 

viss osäkerhet med att använda enkäter, till exempel beroende på när under lektionen den fylls i. 

Vissa fyllde i den i början av lektionen och kunde göra det i lugn och ro, medan den av andra 

fylldes i mot slutet av lektionen vilket kan ge upphov till att de kände sig stressade och ville 

komma iväg. En annan sak kan vara risken för bortfall, externa eller interna, att alla inte avslutar 

enkäten eller inte svarar på alla frågor. Eftersom samtliga elever svarade och lämnade in enkäten 

existerade inga externa bortfall. Interna bortfallet förekom däremot i undersökningen. Men 

eftersom antalet externa bortfall var så pass lågt anser jag att resultaten som visas är 

representativa för undersökningen. En tredje osäkerhet kan vara att respondenterna kanske ger ett 

bättre svarsalternativ än vad som verkligen är sant eftersom det pratas mycket om betydelsen av 

ett sunt levnadssätt i samhället. Naturligtvis kan också urvalet av respondenter påverka de svar 

som fås. Undersökningen gjordes på en skola som har hälsa och omvårdnad som 

huvudinriktningar. Detta kan ha bidragit till att antalet ”hälsomedvetna” är högre här än på andra 

skolor. En del har ett intresse och därmed kanske det är fler här som har kunskap om och försöker 

äta hälsosamt. Skolan är också överrepresenterad av flickor vilket sannerligen kan ha påverkat 
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resultaten. Det kan vara en anledning till skillnaden mellan min och Danielssons rapport (2003) 

vad gäller frukostvanor. Men jag tycker att jag fick många varierande svar och med det som 

utgångsläge anser jag att så inte var fallet i min studie. Vid analysering och sammanställande av 

enkäterna kunde jag känna att det var fanns fler frågor jag skulle vilja ha svar på. Men samtidigt 

måste gränsen dras någonstans annars finns risken att det blir för stort och svårt att hantera. Något 

som kan fastställas är vikten av att vara påläst och veta vad det är man vill ha svar på innan 

enkäten utformas. En fråga som tycktes viktig när enkäten gjordes kan visa sig irrelevant när 

bearbetningen görs då den inte belyser något samband till studien. Samtidigt som frågor som 

kanske borde ha funnits med hade missats. En annan svårighet som uppstod var att acceptera 

resultatet. Det egna intresset för ämnet är stort vilket gjorde att jag någonstans förväntade mig ett 

visst resultat. Ett viktigt uppvaknade för egen del. Men det var bara att försöka gå ur sig själv och 

jobba vidare. I slutänden är jag nöjd med valet av undersökningsmetod. Jag fick många 

varierande och intressanta svar och jag anser att jag, till övervägande del, fick mina 

frågeställningar besvarade. Att hitta relevant litteratur som är aktuell i nutid har inte varit det 

lättaste. Likadant är det med litteratur som har en kritisk inställning till kostvanors påverkan på 

prestationsförmågan. 

 

5.6 Slutdiskussion 

I min undersökning har jag försökt kartlägga hur ungdomars kostvanor på en skola i södra Skåne 

ser ut och om de påverkar deras förmåga att prestera i skolan. En god hälsa är en förutsättning för 

att kunna göra bra ifrån sig i skolan. För att orka och kunna tillgodogöra sig den kunskap som 

skolan ger inom andra ämnen krävs att eleverna också har kunskap om kostens betydelse. Jag tror 

det vore till sin fördel om möjligheten att integrera ämnet Idrott och Hälsa med andra ämnen 

fanns. Många ungdomar har en god aning om hur de ska leva hälsosamt men trots det är det 

många som väljer att inte göra det. Jag tror med djupare kunskap skulle fler ungdomar försöka 

leva efter det. Ett bra försök till förändring tror jag skulle vara om det kunde ges möjlighet att 

servera näringsriktig frukost på skolan. Tyvärr skulle förmodligen inte alla ta tillfället i akt och 

komma till skolan tidigare för att äta frukost, många vill helst sova så länge som möjligt. Men då 

finns åtminstone alternativet. Finns det inte möjlighet till frukost kanske det åtminstone skulle 

kunna föras in en fruktstund under för- och/eller eftermiddag. Lika viktigt är det att skollunchen 

som serveras är näringsriktig men framförallt tilltalande för eleverna så att de väljer att äta den. 
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Jag tror att ungdomar kan hålla sig mer fokuserade och orka mer i skolan om de innehar bra 

kostvanor. Men för att få det behöver de kunskap om det, kunskap som vuxna runt omkring dem 

måste ge. Jag tycker det är vår skyldighet eftersom de kostvanor ungdomar får tar de med sig in i 

vuxenlivet. Vad som också skulle vara intressant att titta närmre på är varför ungdomarna 

uppfattar det som de gör. Finns det något som skulle kunna få dem att ändra uppfattning? Min 

förhoppning är att kunna ge eleverna insikten om att kostens betydelse påverkar den psykiska 

prestationsförmågan lika mycket som den fysiska. Om de fick den insikten kanske de skulle ha 

större förståelse till varför det är så viktigt att tänka på vad de äter. Därmed skulle de 

förhoppningsvis också kunna koncentrera sig och vara mer fokuserade på lektionerna, vilket i 

förlängningen skulle kunna leda till bättre studieresultat.  

 

För att återkoppla till Antonovskys teori om KASAM så tror jag det är viktigt att försöka få 

eleverna att känna en känsla av sammanhang vad gäller vikten av att äta nyttigt. Kan de förstå 

och ta till sig informationen de får och tillgodogöra sig den blir det kanske tydligare och lättare 

för dem att begripa varför en sund kost är viktig. Om de kan ta till sig informationen ökar de 

också kunskapen om det, vilket kan göra det enklare för dem att hantera de krav och utmaningar 

det innebär att till exempel tillaga nyttig mat. Finns det möjlighet för dem att känna att det är 

meningsfullt och att det är värt att lägga energi på det blir förhoppningsvis känslan av att det 

finns en mening med det högre. Sett till min undersökning tycker jag att en del visar att det har en 

stark KASAM då de uppfattar att vad och hur de äter påverkar deras förmåga att prestera i 

skolan. De känner att det finns ett sammanhang mellan hur deras kost och prestation i skolan ser 

ut. De som inte känner ett sammanhang verkar inte heller anse att kosten påverkar deras förmåga 

att prestera i skolan. 

 

5.7 Användning i framtida lärarroll 

Innan arbete påbörjades anade jag att det skulle bli ett arbete som jag skulle ha stor nytta av i min 

framtida lärarroll. Undersökningen visar att ungdomar har en viss förståelse för vad kosten 

betyder för deras förmåga att orka med skolan. Den visar också att en stor andel anser att skolan 

skulle kunna göra mer för dem inom detta område. Jag har själv en del tankar, idéer och förslag 

på vad man skulle kunna göra och tillsammans med detta skulle det kunna öka förutsättningarna 

att nå eleverna ännu bättre. Ökad medvetenhet och mer kunskap inom området är något som 



 36 

behövs i större omfattning ute på skolorna. Det känns både motiverande och inspirerande och min 

målsättning är att kunna förmedla mina kunskaper innanför skolan väggar med läroplanen och 

eleverna som vägledare. Skolan skulle kunna skapa stora förutsättningar om man vill se 

möjligheterna. Min ambition är att eleverna fullt ut ska kunna förstå sambandet mellan kosten 

och den kognitiva prestationsförmågan och se kunskapen som ett hjälpmedel till att få ut mesta 

möjliga av sin skolgång. Som idrottslärare har jag en viktig och central roll för kost och hälsa i 

skolan och vill ge eleverna de bästa förutsättningarna inom detta område för att de ska 

tillgodogöra sig det på bästa sätt.  

 

5.8 Förslag på fortsatt forskning 

I min undersökning har jag tittat på ungdomars kostvanor och hur de uppfattar att det påverkar 

deras förmåga att orka med skolan. I fortsatt forskning skulle jag föreslå att man undersöker 

varför ungdomars kostvanor ser ut som de gör. Vad är det som påverkar dem att leva och äta som 

de gör? Detta skulle naturligtvis ge frågor av mer känslig karaktär vilket skulle påverka processen 

innan genomförande av en enkät. Jag skulle också vilja göra djupintervjuer utifrån de enkätsvar 

som skulle fås för att komma djupare på orsakerna. En annan intressant undersökning skulle vara 

att se om kosten verkligen påverkar deras prestationsförmåga. Här skulle man kunna koncentrera 

sig på en mindre grupp ungdomar och återkommande undersöka hur det presterar i skolan 

beroende på hur deras kost sett ut under dagen.
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Matvanor och dess påverkan av skolprestationen 

1. Vilket program läser du? 

________________________________________________ 

2. Ålder? 

___________ 

3. Kön  Man  Kvinna 

 

Frågor om Dina frukostvanor (måltider mellan kl 6.00-9.00) 

Vänligen kryssa för det svarsalternativ som bäst stämmer överens med dig. 

4. Hur ofta äter du frukost på vardagar? 

 Varje dag           3-4dagar/vecka       1-2dagar/vecka  Aldrig 

5. Äter du oftast frukosten vid samma tidpunkt? 

 Ja  Nej        Olika beroende på_____________________________________ 

_____________________________________________________ 

6. Har du svårt att äta frukost innan skolan? 

 Ja  Nej  Ibland 

7. Vad äter du oftast till frukost? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Var äter du oftast frukost? (Ett eller flera alternativ kan kryssa i) 

 Hemma   Skolan   Annan plats 



 40 

9. Hur äter du oftast frukost? (Ett eller flera alternativ kan kryssas i) 

 Ensam      Med förälder/föräldrar               Med kompisar       Med andra 

10. Varför äter/äter du inte frukost? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Frågor om Dina lunchvanor (måltider mellan kl 11.00-14.00) 

11.  Hur ofta äter du skollunch? 

 Varje dag            3-4dagar/vecka        1-2dagar/vecka  Aldrig 

12. Äter du oftast lunchen vid samma tidpunkt? 

 Ja   Nej        Olika beroende på___________________________ 

___________________________________________ 

13. Om du inte äter skollunchen vad/var äter du då? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Hur äter du oftast lunch? (Ett eller flera alternativ kan kryssas i) 

 Ensam  Med förälder/föräldrar      Med kompisar  Med andra 

15. Varför äter/äter du inte skollunchen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Frågor om dina middagsvanor (måltider mellan 17.00-20.00) 

16. Hur ofta äter du middag på vardagar? 

 Varje dag           3-4dagar/vecka        1-2dagar/vecka    Aldrig 

17. Äter du oftast middagen vid samma tidpunkt? 

 Ja   Nej        Olika beroende på___________________________ 

___________________________________________ 

18. Om du inte äter middag vad äter du då? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19. Var äter du oftast middag? (Ett eller flera alternativ kan kryssas i) 

 Hemma   Annan plats 

20. Hur äter du oftast middag? (Ett eller flera alternativ kan kryssas i) 

 Ensam  Med förälder/föräldrar      Med kompisar  Med andra 

21. Varför äter/äter du inte middag? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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22. Hur ofta äter/dricker du något av följande: 

Grönsaker:           Varje dag       4-6dag/vecka        1-3dag/vecka      Aldrig 

Frukt:           Varje dag       4-6dag/vecka        1-3dag/vecka      Aldrig 

Godis           Varje dag       4-6dag/veck          1-3dag/vecka      Aldrig 

Läsk:           Varje dag       4-6dag/vecka        1-3dag/vecka      Aldrig 

Snabbmat:              Varje dag       4-6dag/vecka        1-3dag/vecka      Aldrig 

23. Bryr du dig om vad du äter? 

 Ofta  Ibland  Sällan 

24. Pratar dina föräldrar med dig om vikten av hälsosam mat? 

 Ofta  Ibland  Sällan 

25. Ger skolan någon upplysning vad gäller hälsosam mat? 

 Ofta  Ibland  Sällan 

26. Skulle skolan kunna göra mer för att lära eleverna om hälsosam kost? 

 Ja  Nej  Vet ej 

Frågor om Ditt skolarbete och vad Du äter 

Nedan följer några frågor om hur Du tycker att Dina matvanor påverkar ditt skolarbete 

27. Vet du vad du ska äta för att äta hälsosamt? 

 Ja  Nej  Lite 

Om du svarade ja eller lite på fråga 27 fortsätt till fråga 28, gå annars vidare till fråga 29. 

28. Försöker du dagligen äta en hälsosam kost? 

 Ja  Nej 



 43 

29. Mina matvanor påverkar hur jag känner mig under skoldagen. 

 Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer ej 

Hur i så fall?_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

30. När jag ätit frukost är det lättare att följa med i skolan. 

 Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer ej 

31. Om jag äter ordentligt har jag lättare att ta in kunskap. 

 Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer ej 

Om du svarade ja eller lite på fråga 27 besvara fråga 32, gå annars vidare till fråga 33. 

32. Min prestation i skolan blir bättre om jag äter hälsosam mat. 

 Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer ej 

33. Det finns en relation mellan hur jag mår och hur bra/lätt jag lär mig. 

 Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer ej 

34. Det finns ett samband mellan kost och lärande? 

 Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer ej 

 

 


