
2006:046 

E X A M E N S A R B E T E

Hur påverkar barns frukost-, lunch-
och sömnvanor inlärningen i skolan?

 Gunilla Burström
 Kerstin Fahlgren
 Birgitta Lundmark

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2006:046  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--06/046--SE



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur påverkar barns frukost-, lunch-, 
sömnvanor inlärningen i skolan? 

 
 
 
 
 

Gunilla Burström 
Kerstin Fahlgren 

Birgitta Lundmark 
 
 
 
 
 
 

Vetenskaplig handledare: Anna Öqvist 
 
 
 



  

Förord 
 
Vi vill rikta ett tack till alla de personer som varit delaktiga i vårt examensarbete. Speciellt till 
vår handledare Anna Öqvist som med sin säkerhet och kunnande gett oss konstruktiv och 
värdefull vägledning i vårt arbete. Vi vill även tacka de elever som deltagit i vår undersökning 
samt de ansvariga klasslärarna i respektive klass. Eleverna har på ett positivt sätt hjälpt oss att 
genomföra denna undersökning genom sin entusiasm och vilja att göra sitt bästa.  
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Gunilla Burström 
Kerstin Fahlgren 
Birgitta Lundmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstrakt 
 
Vårt arbete handlar om hur barns frukost-, lunch-, sömnvanor påverkar inlärningen i skolan. 
Undersökningen genomfördes på en förortsskola i Västerbotten där två klasser med 
sammanlagt 44 elever medverkade. Metoderna vi använde oss av var kvantitativa enkätfrågor 
och kvalitativa intervjufrågor. Resultatet av studien visar att både sömn och kostvanor 
påverkar elevers inlärning. En bra frukost, lunch och tillräcklig sömn gör att eleverna orkar 
hänga med i skolan vilket främjar inlärningen. Har de slarvat med frukost, lunch och 
dessutom sovit för lite tappar eleverna orken och kan inte sitta still, lyssna på lärarens 
instruktioner eller koncentrera sig på skolarbetet. Det vi bär med oss i vår kommande 
yrkesprofession är vikten av en bra frukost och lunch samt tillräcklig sömn. Med detta i 
åtanke är det viktigt att vi som pedagoger är goda förebilder samt ser eleverna utifrån ett 
helhetsperspektiv. 
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Bakgrund 

Inledning  
Vi är tre studenter som under våra tidigare studieår har funnit att vi har ett gemensamt intresse 
för kosten samt sömnen och dess betydelse för barn. Vårt engagemang grundar sig i att vi alla 
har barn i skolåldern och våra diskussioner har varit många och långa angående huruvida 
kosten och sömnen har betydelse för skolarbetet. Vi anser att kunskaper om den egna kroppen 
och hälsan är till gagn för alla människor inte minst barn. Många elever idag visar på 
symptom såsom huvudvärk, ont i magen, koncentrationssvårigheter. Detta kan bero på ett 
flertal olika faktorer men vi upplever att en stor del härrör från mindre bra kost och 
sömnvanor. För att få en bra start på dagen och orka med skoldagen behövs en bra frukost 
som ger oss näring och energi. Det handlar inte bara om kost utan vi upplever att sömn också 
har stor betydelse. Kroppen är aktiv när du sover och det pågår en ständig förbrukning av 
energi och näringsämnen. När det gäller elevers inlärning så har både en bra kost och en god 
sömn stor betydelse. Goda kostvanor leder på kort sikt till ökad inlärningsförmåga och på lång 
sikt till att eleverna presterar bättre i skolan. Vi anser att det är viktigt att inför vår kommande 
yrkesroll förvärva kunskaper så att vi på ett professionellt sätt kan uppmärksamma och 
medvetandegöra barnen om vikten av en sund kosthållning.  
 
Enligt Gavin, Dowshen & Izenberg (2005) har vi i vårt land tillgång till sundare och bättre 
mat än någon tidigare generation. Med utgångspunkt från detta så borde barnen och även 
föräldrarna vara friskare och sundare. Tyvärr är det inte så, i Sverige slarvas det med 
kosthållningen detta på grund av att vi lever i ett stressigt samhälle där utbud, tillgång på 
fastfood och sötsaker är tillgängligt under dygnets alla timmar. En god och näringsriktig kost 
under barndomen är en förutsättning för att barnet ska växa och utvecklas på ett bra sätt. Det 
finns flera fördelar med nyttig mat. En undersökning gjord av Nordlund & Jacobson (1997) 
visar att elever som sällan eller aldrig äter frukost mår sämre och har sämre betyg än de som 
äter en regelbunden frukost. En annan undersökning gjord av Nordlund, Lennernäs & 
Norberg (2004) visar vidare att de elever som äter dålig frukost även äter dålig lunch. 
 
Utebliven frukost såväl som för lite sömn påverkar kroppen negativt. Bergqvist Månsson 
(2002) menar att under sömnen stärks bland annat immunförsvaret samt produktionen av 
kroppens viktigaste hormoner. Ämnesomsättningen går på sparlåga samtidigt som kroppen 
passar på att reparera skador i cellerna, även minnet stärks under sömnen. Sover man mindre 
än sex timmar uppstår ett starkt slitage på kroppen. Sammanfattningsvis har barnens frukost 
och lunchvanor stor betydelse för inlärningen i skolan. Imsen (2000) menar att skolan har en 
viktig uppgift när det gäller inlärning. Det förutsätts att eleverna ska lära sig något i skolan, de 
ska lära sig skriva, läsa och räkna. Dessutom skall de skaffa sig kunskaper om naturen och det 
mångkulturella samhället samt tillägna sig språkliga färdigheter. För att inlärningen ska bli så 
effektiv som möjligt är det viktigt att skolan tar sin del av ansvaret när det gäller 
grundläggandet av goda kost och sömnvanor.  
 

Styrdokument  
Läroplanerna tillsammans med skollagen styr verksamheten i skolan. Läroplanerna fastställs 
av regeringen och det finns en läroplan för varje skolform. Vi vill poängtera att i läroplanen 
finns både mål och riktlinjer beskrivna, det finns en markant skillnad mellan mål att sträva 
mot kontra mål att uppnå. 
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Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger en önskad 
kvalitetsutveckling i skolan. 
Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är 
skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål. 
 

I Lpo 94 står det att: 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön” (s.15). 

 
I skollagens 14: e kapitel paragraf 2 står det: ”Skolhälsovården har till ändamål att följa 
elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka 
för sunda levnadsvanor hos dem.” (s. 106). 

 
I Lpo 94 under ämnet idrott och hälsa står det under ”Mål att sträva mot” att eleven 
”utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa” Under ämnets syfte och roll i utbildningen 
kan man läsa att ”Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, 
psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 
hälsan.” (Lärarförbundet, 2001, s. 41) 
 

Kostvanor  
Kost definieras enligt Nationalencyklopedin 2005 som ”den blandning av olika livsmedel som 
intas dagligen för att täcka en persons näringsbehov”. (www.ne.se) 
 
I dag produceras så mycket spannmål att det skulle kunna räcka till alla människor på jorden. 
Christenson & Sundling (2000) menar att i vår ojämlika värld svälter trots det mer än 840 
miljoner människor. Många fler lider av undernäring på grund av för lite eller för ensidig mat. 
Under hela uppväxttiden är maten en mycket viktig faktor för barnets hälsa och utveckling. 
Kostvanor och attityder grundläggs tidigt under barnets uppväxttid, därför är det viktigt att 
lära barnen goda kostvanor redan från när barnen är små.  
 
För att barnen ska få tillräckligt mycket med energi och näring menar Eliasson & Gebre-
Medhin (2003) att måltidsordning är av stor vikt. En rimlig och bra målsättning att sträva mot 
är att under en dag äta frukost, lunch och middag samt två till tre mellanmål. För att barnen 
ska orka med skolarbetet är frukosten mycket viktig. Forskning gjord av Strubbe (1994) visar 
att den som hoppar över frukosten och inte äter förrän det är dags för lunch lätt blir grinig och 
presterar sämre i skolan. Eliasson & Gebre-Medhin menar vidare att människor är olika. En 
del barn äter med förtjusning en stadig frukost, medan andra kan behöva lite extra omsorg för 
att den ska locka. Frukostens värsta fiende är jäkt och tidsbrist därför är det mycket värt att 
undvika stress. Om frukosten blir liten så kan en frukt i ryggsäcken bli räddningen eftersom 
exempelvis en banan under förmiddagstimmarna i skolan kan öka orken och minska sötsuget.  
 
En studie gjord av Diary Council of California (1997) vid Tufts University fann att barn som 
åt frukost på skolan presterade bättre på skriftliga prov och hade lägre frånvaro än de elever 
som inte åt frukost på skolan. En annan undersökning gjord av Diary Council of California 
vid Hebrew University visade att elever som åt frukost på skolan strax före lektion och 
provtillfälle presterade bättre på proven än de elever som hoppade över eller åt frukosten 
hemma tidigare på morgonen. Man visade också att elever som hoppade över frukosten inte 
kunde ta igen det förlorade näringsintaget under resten av dagen. 
www.dairycouncilofca.org/edu/edu_prog_bhm_brea.htm  

http://www.ne.se
http://www.dairycouncilofca.org/edu/edu_prog_bhm_brea.htm
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Porsman (2003) menar att som förälder kan man bidra till att barn får goda kostvanor genom 
att de lär sig att uppskatta sund mat som frukt och grönsaker redan från början. Barn har sin 
favoritmat, för den skull behöver det inte betyda att de alltid får äta pizza, hamburgare, godis 
och läsk. Sund mat presenterad på ett läckert sätt är precis lika aptitlig för barn som för en 
vuxen. Detta räcker inte, barn gör inte som du säger utan som du gör. Föräldrar har här en 
enormt viktig roll som förebild. Om barnen ser att deras föräldrar äter sunt så kommer de att 
göra det samma. Föräldrars attityd till mat och ätande påverkar barnen starkt. Om vi vill att 
våra barn ska lära in hälsosamma vanor vad gäller kost så handlar det inte bara om barnets 
kostvanor utan om hela familjens.  
 
Porsman skriver vidare att vilken sorts mat barnen äter har stor betydelse. Sund mat ger 
barnen energi för lek och idrott samt ökar barnens motståndskraft mot sjukdomar. Skräpmat 
och matslarv ger barnen hälsoproblem av olika slag, både på kort och på lång sikt samt gör 
barnen rastlösa och trötta på samma gång Att barn ”växer ur” sina dåliga kostvanor stämmer 
inte heller. Ett barn som ofta får godis, läsk, chips och fet snabbmat när det är litet kommer 
även att vilja ha det när det blir äldre. Många allvarliga vuxensjukdomar, diabetes och högt 
blodtryck grundläggs eller förebyggs redan under barnaåren. En undersökning gjord av 
Berglund & Öqvist (1999) visar att elever som får i sig tomma kalorier från läsk och sötsaker 
får svårt att hålla fokus på skolarbetet. Blodsockret får en kick av sötsakerna som snabbt 
övergår till ett stort hungerssug och en motorisk oro, eleverna blir högljudda aggressiva och 
rastlösa.  
 

Skolmat  
1946 bestämdes det att mat skulle serveras i skolorna. Anledningen var att många barn inte 
kunde gå hem och äta mitt på dagen. Holm & Platin (1993) menar att man redan då lärt sig att 
skolbarnen behövde äta ordentligt mitt på dagen för att orka med skolarbetet. Maten var inte 
gratis. Föräldrarna fick betala för varje måltid barnen åt. Idag kan alla barn äta mat i skolan. 
Den finansieras av skattepengar och hur mycket maten får kosta bestämmer varje kommun för 
sig.  
 
Livsmedelsverket (2001) skriver i sin broschyr Riktlinjer för skolluncher att bra kostvanor är 
en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, orka arbeta och gå i skolan. Elever som äter 
en tillräcklig lunch orkar koncentrera sig under lektionerna och har därför bättre 
förutsättningar för att prestera bra i skolan. Skollunchen är därför en viktig resurs i 
skolarbetet. Idealet är att skollunchen ska vara så tilltalande att varken elever eller den vuxna 
skolpersonalen väljer andra alternativ till lunch.  
 
Skolluncherna är oftast väl sammansatta och ger en bra och riktig balans mellan olika 
näringsämnen förutsatt att barnet äter som det är planerat det vill säga att det 
 tar för sig av till exempel både potatis, köttbullar och grönsaker. Gavin, Dowshen & Izenberg 
(2005) hävdar att eftersom barnen själva kan välja de kombinationer som de föredrar så kan 
det innebära att de får i sig för lite näring. Oftast innebär det att de får i sig alldeles för mycket 
fett och alldeles för lite frukt, grönsaker och fullkornsprodukter. Det är viktigt att som 
pedagog kontrollera: 
 

• Vad äter eleven vanligtvis till lunch? 
• Får de maten serverad på tallriken eller får eleven själv lägga upp vad den vill? 
• Har eleverna gott om tid att äta sin lunch eller måste de slänga i sig maten? 
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• Är matsalen trevlig eller är miljön kaotisk och skränig? 
 
Gavin med flera menar att barnen som börjar skolan bör tidigt få insikter om näringslära, vad 
det är och vad det innebär. Vid denna ålder är det viktigt att lägga det på en grundläggande 
nivå. Med detta som grund kommer eleverna att kunna använda sig av sina kunskaper när de 
i praktiken själva väljer vad de ska äta exempelvis till lunch i skolmatsalen. 
 

Vad kroppen behöver för att må bra 
För att kroppen ska fungera normalt menar Klingede-Wallin & Wållberg (1996) att vi behöver 
fylla på kroppens depåer med näring. Detta bör ske med jämna intervaller under dagens lopp. 
Det är speciellt viktigt för barn eftersom det är i barnaåren kroppen utvecklas och växer. Den 
mat vi äter är uppbyggd av en mängd olika näringsämnen och alla är viktiga eftersom de har 
olika uppgifter i kroppen. Det är därför betydelsefullt att äta varierat för att få tillgång till de 
flesta näringsämnena. De näringsämnen som finns i maten delas upp i sex grupper som vi 
beskriver nedan: 

Kolhydrater 
Klingede-Wallin & Wållberg menar att kolhydraternas främsta uppgift är att ge kroppen 
energi. Kolhydraterna finns i bröd, spannmål, pasta och grönsaker av alla sorter. Det är en 
billig energikälla och de flesta av oss skulle må bra av att äta mer kolhydrater.  

Proteiner  
Utan proteiner kan vi inte överleva. Rössner (1998) hävdar att proteiner behövs främst för 
uppbyggnad och underhåll av kroppen. När kroppen tagit vad den behöver används resten 
som energi. Man skiljer på de animaliska proteinerna som finns i bland annat i kött, fisk, ägg, 
mjölk och ost. De vegetabiliska proteinerna hittas i bröd, mjöl och gryn. Ärtor, bönor och 
linser är tyvärr svårsmälta proteinkällor för barn och ska inte användas i större utsträckning. 

Fetter  
Klingede-Wallin & Wållberg påstår att många är rädda för att äta fett. Faktum är att vi måste 
ha en del fett i kosten för att må bra. Växande barn och ungdomar behöver energi varpå fett är 
vårt energirikaste näringsämne. Vi behöver också fett för att kroppen ska kunna ta upp vissa 
vitaminer så kallade fettlösliga vitaminer.  

Vitaminer och mineralämnen 
Vi behöver vitaminer för normal utveckling och tillväxt. De olika vitaminerna kan inte ersätta 
varandra därför är det bra om vi får i oss av dessa dagligen. Peretta (2002) menar att 
mineralämnen är livsviktiga för kroppen om än i mycket små mängder. För en god mental och 
fysisk hälsa behövs alla de viktiga vitaminerna och mineralerna som en varierad kost kan ge. 
Kosten ska innehålla mycket frukt, grönsaker, fullkornsprodukter samt kött och fisk. 

Vatten  
Peters (2001) hävdar att vatten är vårt viktigaste näringsämne. Det är lika viktigt att dricka 
som att äta regelbundet. Vatten är nödvändigt för alla kroppens funktioner, tyvärr dricker de 
flesta av oss alldeles för lite. Symtom på uttorkning är koncentrationssvårigheter, trötthet och 
dåsighet. Dessa symtom kan av många uppfattas som brist på föda när det istället är cellerna 
som behöver vatten för att frigöra energi. Vår kropp består till cirka ⅔ av vatten. Varje dag 
förlorar människan i genomsnitt två liter vätska genom urin, avföring, utandning och 
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svettning. Denna vätska måste ersättas med dryck och mat. Utan vatten kan vi överleva endast 
några få dygn.  

Sömn  
Sömn definieras enligt Nationalencyklopedin 2005:  
 

”regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga 
att reagera på yttre stimuli, en form av vila. Sömn skiljer sig från medvetslöshet 
främst genom att den sovande kan väckas till fullt medvetande. Alla högre djur, 
ned till kräldjurens nivå, samt enstaka fiskarter, sover regelbundet”. (www.ne.se) 

 
Bergqvist Månsson (2002) skriver att barn i de tidiga skolåren behöver sova mellan 10 – 14 
timmar per natt. Om de inte får sova tillräckligt mycket så ger inte sömnen en normal 
återhämtning. Det kan i sin tur påverka inlärningen dagen efter. Under sömnen repeteras och 
förstärks kunskaper som vi lärt oss under dagen. Är man inte utvilad, är det svårt att sitta stilla 
med matteboken i skolan och svårt att ta till sig lärarens instruktioner. I mycket grava fall kan 
sömnbrist även hämma tillväxten och påverka barnets immunsystem och ämnesomsättning.  
 
Utifrån en föreläsning anordnad av Västerbottens Läns Landsting (2005) menade Gabriella 
Karlsson att för de elever där matlusten inte finns kan det vara svårt att få i sig frukost. Detta 
leder i sin tur till orkeslöshet och huvudvärk det banar också väg för småätande vilket får som 
konsekvens att barn kan bli överviktiga. Det är lätt att tappa kontrollen över sitt ätande när 
man aldrig känner sig riktigt hungrig eller riktigt mätt. Vid för lite sömn blir det ett ökat sug 
efter kalorier särskilt socker. Sockerrik mat och oregelbundna måltider leder i sin tur till att 
blodsockret går upp och ner, ämnesomsättningen rubbas och skadas. Sömnbrist ökar risken 
för både övervikt och på sikt åldersdiabetes. Hjärnans energiförsörjning blir också störd. Allt 
detta påverkar koncentrations- och prestationsförmågan som försämras. Äter vi regelbundet 
och lagom mycket håller sig blodsockret på en jämn nivå, hjärnan får en jämn tillgång på 
energi vilket gör att vi blir pigga och orkar med dagen. Karlsson poängterade även att barn har 
svårt att känna skillnad på törst, hunger och mättnadskänslor vilket är viktigt att ha i åtanke 
när det handlar om barn och deras välmående. I dagens samhälle kompromissas det med 
kroppens välbefinnande, även bland barn. Det är lätt att tro att kroppen är förhandlingsbar och 
att kroppsklockan kan ställas om som det passar. Det är fel, ”sömnskuld” gör oss tröga, arga 
och godissugna. Kroppsklockan behövs för vår överlevnad, den ger kroppen möjlighet att 
växla mellan aktivitet och vila. 
 
Vidare nämnde Karlsson i sin föreläsning att människan är antingen morgon-, kvälls- eller 
mittemellanmänniskor. Kvällsmänniskor hoppar oftare över frukosten än morgonmänniskor 
vilket leder till en serie konsekvenser. Nedan följer två olika orsaksmodeller.  
 
Den hypotetiska orsaksmodellen 

1. Sent i säng, sömnbrist och sent ur säng 
2. Ingen tid för frukost vilket kan bero på dålig aptit 
3. Fysiska symtom, till exempel huvudvärk och rastlöshet 
4. Dålig skolprestation 

 
Den omvända hypotesmodellen  

1. Dålig skolprestation 
2. Oro, depression 
3. Dåliga matvanor 

http://www.ne.se
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4. Sent i säng, sömnbrist 
 
Den hypotetiska orsaksmodellen visar på ett sambandsmönster som lätt kan uppstå hos 
individen om man är uppe för länge och sover för lite. Den omvända hypotesmodellen uppstår 
när eleven tror sig prestera dåligt i skolan. Detta leder till oro, dåligt självförtroende och 
sämre aptit. Vilket tillsammans gör att sömnen försämras. I dag är skolan i princip anpassad 
till morgonmänniskor. Det betyder att en stor del av eleverna har sämre möjligheter att må bra 
och prestera tillfredställande i skolan.  
 

Inlärning  
Inlärning definieras enligt Nationalencyklopedin 2005 som ett ”aktivt tillägnande av viss 
kunskap eller färdighet” (www.ne.se) 
 
Att våra hjärnor är lika unika för oss som våra fingeravtryck är inget nytt. Dunn & Dunn 
(1999) menar att alla människor lär sig på olika sätt och har olika krav på sin inlärningsmiljö 
vilket tycks vara svårt att acceptera i skolan. Dunn & Dunn hävdar vidare att lika unik som 
vår hjärna och våra fingeravtryck, är också vår inlärningsstil. 
 
Imsen (2000) menar att som lärare måste man se eleven i ett större sammanhang som en 
människa med förväntningar, glädjeämnen och besvikelser. Att kunna se världen ur elevens 
synpunkt är att veta en del om vad som rör sig i de ungas inre, hur de lever sitt liv utanför 
skolan och hur de uppfattar den närliggande avlägsnare verklighet som de är en del av. Denna 
omsorg är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna skapa en meningsfull 
undervisning för eleverna. Det är viktigt att poängtera för eleverna att deras förvärvade 
kunskaper ska kunna användas utanför klassrummet. Man skall lära för livet och inte för 
närmast förestående prov.  
 
För att skapa en skola för alla på allas villkor menar Boström & Wallenberg (1997) att 
kunskaper om inlärningsstilar är absolut nödvändig för alla pedagoger. Kan man få eleverna 
att använda så många sinnen som möjligt ökar deras inlärningskapacitet dramatiskt och 
därmed även deras minne och färdigheter. En av nycklarna till en förbättrad undervisning i 
skolan är att eleverna lär in på det sätt som de bäst tar in kunskapen på. Det finns fyra typer av 
inlärningsstrategier: 
 

• Den taktile – lär sig med händerna. 
• Den kinestetiske – lär sig via känslor eller praktiskt arbete. 
• Den auditive – lär sig via hörseln. 
• Den visuelle – lär sig via synen. 

 
Boström & Wallenberg menar att skolan av tradition har inriktat sig på den visuelle och den 
auditive eleven och mycket lite på de övriga. Ändå menar Boström & Wallenberg att det 
taktila och kinestetiska sinnet är mera dominant hos eleverna, i synnerhet bland pojkarna. 
Dunn & Dunn (1992) har i sin forskning kring vår inlärningsförmåga visat att inlärning även 
är beroende av miljömässiga, känslomässiga, sociologiska, fysiologiska samt psykologiska 
faktorer. Dessa avgör hur vi koncentrerar oss och behandlar och minns ny information.  
 

http://www.ne.se
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Filosofernas tankar om inlärning 
John Locke var en engelsk filosof som levde under 1600 talet. Lockes tankesätt hade stor 
betydelse för utformningen av det pedagogiska tänkandets utveckling i England. Magee 
(1999) skriver att Locke var motståndare till föreställningen om medfödda idéer, han ansåg att 
det inte fanns några sådana. Locke var övertygad om att medvetandet när vi föds är som ett 
tomt ark, ”Tabula rasa.” All framtida utveckling beror på hur individen fostras. Magee skriver 
vidare att Locke hävdade att det är erfarenheten och våran kommande kunskap samt 
förståelsen om yttervärlden som utvecklas från denna början. Fortsättningsvis skriver Magee 
att den grekiske filosofen och författaren Platon hävdade att vi föds med ett visst mått av 
kunskap om världen som vi förvärvat i en tidigare tillvaro. Platon menade vidare att 
utbildningen sker genom lek och självverksamhet. Hans motto var en sund själ i en sund 
kropp. En sund själ gör kroppen till den bästa möjliga. 
 
Imsen (2000) skriver att biologen och kunskapsteoretikern Jean Piaget studerade barns 
förhållande till ting, han menade att barn utvecklar först begrepp genom att experimentera 
med sin fysiska omgivning, för att därefter sätta ord på begreppen. Imsen skriver vidare att 
Lev S Vygotskij en pedagogisk teoretiker, ansåg att samspelet med andra människor var det 
centrala. I motsats till Piaget hävdade han att det är språket som styr tanken och att det är med 
hjälp av språket som tankarna formuleras. Imsen beskriver vidare att Jerome Bruner 
amerikansk psykolog, pedagog och professor vid Harvard University, USA, byggde sin teori 
på Piaget. Han introducerade samtidigt Vygotskij för västvärldens publik. Bruner hade som 
ambition att sammanföra de båda teoretikerna, det var växelverkandet mellan tänkande och 
språket som var det centrala. Bruner menade att tanke och språk är förenade och kan inte 
skiljas åt.  
 

Maslows behovshierarki 
Imsen (2000) skriver att Abraham Maslow är en av de ledande teoretikerna inom den 
humanistiska psykologitraditionen. Han har utvecklat en teori om grundläggande 
gemensamma drag i mänskligt beteende. Det typiska behovet säger han, är ett samspel mellan 
flera behov hos hela människan. Maslow anser att det är fem behov som är de grundläggande, 
dessa behov skall inte vara avskilda från varandra utan sammanhängande. Några behov är mer 
grundläggande än andra och Maslow ordnar dem i en hierarki, där primärbehoven kommer 
först och de mer socialt orienterande och humanistiska behoven är placerade högre upp i 
hierarkin. Här nedan beskrivs de fem grundläggande behoven med punkt ett som basen i 
hierarkin och punkt fem som toppen. 
 
5. Behov av självförverkligande 
4. Behov av uppskattning och positiv självuppfattning  
3. Behov av kärlek och social anknytning 
2. Behov av trygghet och säkerhet 
1. Fysiologiska behov 
 
Imsen menar vidare att hunger och törst måste tillfredsställas innan det kan uppstå motivation 
att göra något annat. Ett hungrigt barn är upptaget av att tänka på mat inte av att lära sig 
räkna eller läsa. Det finns många barn som måste göra i ordning sin egen frukost och middag. 
För en del kan detta innebära träning till självständighet men det kan också hända att barnen 
kommer till skolan utan att ha ätit.  
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Syfte  
 
Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur barns frukost-, lunch-, sömnvanor påverkar 
inlärningen i skolan. 
 

Metod  
 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvantitativ enkätundersökning samt en 
kvalitativ intervju för att få en djupare förståelse för vårt syfte. Backman (1998) skriver att en 
kvantitativ metod kännetecknas av att den leder till numeriska observationer eller låter sig 
omvandlas i sådana. Den kvalitativa metoden karakteriseras av att den inte använder sig av tal 
eller siffror samt att metoden resulterar i verbala formuleringar som är skrivna eller talade.  
 

Undersökningsgrupp  
Enkätundersökningen och intervjuserien har gjorts på en förortsskola där cirka 500 elever är 
inskrivna, från skolår ett till nio. Eftersom vi gjort vår verksamhetsförlagda utbildning på 
ovan nämnda skolan valde vi att utföra våra studier där. Till våra studier har vi valt två klasser 
i skolår två och tre med sammanlagt 44 elever, varav 19 pojkar och 25 flickor i åldern åtta-nio 
år. Innan vi genomförde enkät och intervju fick eleverna ta med sig hem en förfrågan om 
deras medverkan i undersökningen (bilaga 1). I föräldrabrevet upplyste vi vårdnadshavarna 
om vårt examensarbete samt att alla enkätsvar och intervjuer kommer att behandlas med 
sekretess. Samtliga föräldrar gav sitt medgivande. Av 44 elever hade vi ett bortfall på tre 
elever vilket motsvarar 6,8 % på grund av sjukdom. Utifrån elevernas enkätsvar valde vi att 
intervjua sex elever. Urvalet till intervjun gjordes utifrån tre elever med goda frukost-, lunch-, 
sömnvanor respektive tre elever med sämre kost och sömnvanor. 
 

Informationsinhämtande metoder  
För att få en bredd och ett djup i arbetet har vi använt oss av enkätundersökning, intervjuer, 
faktakällor från litteratur och Internet samt en föreläsning om barn och ungdomars hälsa. 
 

Enkät  
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) kan en enkät ge missvisande resultat om 
frågorna är svårtolkade av den som svarar eller om frågorna är felaktigt formulerade. Enkäten 
ger kortfattade svar och visar inte en tydlig bild hur eleven tänker. Vidare skriver Eriksson & 
Wiedersheim-Paul att en enkät består av ett antal frågor som vid behov kan besvaras anonymt, 
vilket kan vara till fördel om frågorna är av känslig natur. Patel & Davidson (1994) menar att 
fördelen med en intervju är att den speglar personens egna ord vilket inte en 
enkätundersökning gör.  
 
Syftet med enkäterna var att få ett underlag som skulle ligga till grund för vidare intervjuer 
medan syftet med intervjuerna var att undersöka om det fanns ett samband mellan barns 
frukost-, lunch-, sömnvanor gentemot inlärningen i skolan. Det var viktigt att anpassa sig efter 
den enskilda individen och skapa frågorna utifrån elevens perspektiv. Fakta från 
litteraturkällor, föreläsning, Internet och vår undersökning gav oss många värdefulla insikter 
om problematiken frukost-, lunch-, sömnvanor gentemot inlärningen i skolan. Vi upplever att 
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vårt tillvägagångssätt är logiskt samt uppfyller det underlag vi behövde för att besvara vårt 
syfte.  
 

Intervju  
Patel & Davidson (1994) menar att en intervju kan leda till ett mer djuplodande resultat om 
man lyckas skapa en relation med den intervjuade samt en möjlighet att fråga, förklara och 
utveckla vid behov. Vidare skriver författarna Patel & Davidson att nackdelen med intervjun 
kan vara att den intervjuade känner sig utsatt och studerad.  
 
Kvale (1997) nämner ett vetenskapsfilosofiskt begrepp som har betydelse för strävan att 
klargöra förståelseformen hos den kvalitativa forskningsintervjun, nämligen fenomenologin 
som fokuserar på den intervjuades egna känslor. Hermeneutik är ytterligare ett filosofiskt 
perspektiv som är besläktat med den kvalitativa forskningsmetoden. Det är ett forngrekiskt 
ord som vanligen översätts med tolkningslära. Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att 
vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening. Kvale menar att om man vill veta 
hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, kan man prata med dem. I ett intervjusamtal 
lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld. De uttrycker åsikter och 
synpunkter med sina egna ord samt deras uppfattning om den egna arbetssituationen, 
drömmar och förhoppningar.  
 
Svensson & Starrin (1996) skriver att man brukar skilja på två olika typer av intervjuer den 
standardiserade och den ostandardiserade intervjun. I den standardiserade intervjun används 
till skillnad från den ostandardiserade intervjun ett formellt strukturerat schema av 
intervjufrågor. Vi valde att använda oss av den ostandardiserade intervjun med tematiska 
frågor som underlag. 
 
För att få en djupare insikt i hur man intervjuar barn har vi läst och haft stor nytta av 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) Att förstå barns tankar. De skriver att i en 
intervjusituation är det inte endast frågorna som är av betydelse utan precis lika stor betydelse 
har den kontakt som skapas med barnet för intervjuns mening. Utan barnets vilja att 
samarbeta får man inte veta något. 
 
Första steget är att planera för intervjutillfället. Att ha valt en lugn plats är en förutsättning för 
att barnet ska kunna koncentrera sig och inte tappa intresset. Bandspelare och eventuellt 
material bör finnas på plats. För att skapa och upprätthålla kontakten med barnet bör man sitta 
mitt emot varandra, det ger en bra möjlighet till ögonkontakt. Doverborg & Pramling 
Samuelsson menar vidare att tidpunkten för intervjun är viktigt. Ett barn som är uttröttat, 
väntar på att få äta, gå på rast eller blir avbrutet i sin lek är inte alltid lika lätt att motivera och 
intressera sig för intervjun som ett barn som inte känner sig trött eller avbrutet. Likaså är det 
viktigt att ha beräknat tillräckligt med tid för intervjun så man inte behöver skynda på barnet.  
Därför har vi valt att utgå från tematiska frågor i vår intervju för att försöka skapa en naturlig 
dialog med eleven. 
 

Material  
Vi har använt oss av en enkätundersökning med både öppna och fasta frågor med 
svarsalternativ som eleverna fick besvara i skolan (bilaga 2). Vi har även gjort en intervjuserie 
där sex elever blev utvalda att delta i enskilda intervjuer. Intervjufrågorna bestod av ett antal 
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tematiska frågor (bilaga 4). Vid intervjutillfällena användes en bandspelare med tillhörande 
mikrofon.  
 

Procedur  
Vi började med att lämna ut en skriftlig förfrågan till vårdnadshavarna där vi presenterade oss 
och gav en kort beskrivning av vårt examensarbete. Vårdnadshavarna fick då möjlighet att ge 
sitt medgivande till att låta barnen vara med i både enkät och intervjusammanhang. När vi fått 
in vårdnadshavarnas underskrifter delades enkäten ut, vi klargjorde varje fråga för eleverna så 
att de fick en förståelse för innehållet. Därefter fick eleverna besvara enkäten. Eleverna fick 
den tid de behövde för att besvara frågorna och vi bad dem alla att skriva under med sina 
namn. Utifrån elevernas enkätsvar gjorde vi en första sortering där vi delade in eleverna i 
grupper om goda frukost-, lunch-, och sömnvanor i skolan och mindre goda kost och 
sömnvanor. De elever som placerades i gruppen goda kost och sömnvanor åt alla bra frukost 
varje morgon, de visade på goda sömnvanor och hade inga symptom på huvudvärk eller ont i 
magen. De elever som hamnade i gruppen mindre goda kost och sömnvanor visade på en 
oregelbundenhet med både frukost och lunchvanor, samt på symptom såsom huvudvärk och 
magont. Utifrån dessa två grupperingar gjorde vi ytterligare ett urval där vi tog de tre 
markanta från vardera grupp till vidare intervjuer. 
 
Intervjufrågorna bestod av tematiska frågor där vi bland annat ville titta närmare på frukost-, 
lunch-, sömnvanor. Vi fick låna ett mindre arbetsrum där vi ostört kunde genomföra våra 
intervjuer. I förväg hade vi frågat eleverna om det var i sin ordning att använda bandspelare. 
För att avdramatisera inspelningen fick eleverna själva göra en provinspelning där de kunde 
lyssna på sig själva. Detta var mycket uppskattat då flertalet av eleverna aldrig hade sett en 
bandspelare tidigare.  
 
Tidsplanen för vårt arbete har varit att under vår verksamhetsförlagda utbildning arbeta med 
bakgrunden. I anslutning till skolan fanns ett bibliotek med engagerade och hjälpsam personal 
som understödde vår undersökning på ett föredömligt sätt. Parallellt med bakgrundsarbetet 
planerade vi inför enkät och intervjufrågorna. Vårt mål var att få klart bakgrunden tillika 
enkät och intervjufrågor för en första respons vecka 47. I anknytning till vår 
verksamhetsförlagda utbildning genomförde vi vår enkät- och intervjuundersökning. Syftet är 
att bli färdiga inför det första seminariet vecka 51, vilket innebär att opponenter ska ha vårt 
arbete i sin hand under vecka 50.  

Resultat  
 
Vi har valt att redovisa enkäten i ett stapeldiagram som enligt Trost (2001) kan innehålla en 
eller flera variabler. Den variabel som är användbar för oss i vårt arbete är nominalskalan. 
Nominalskalan är en skala där det inte nödvändigtvis finns någon given ordning mellan 
värdena på variabeln. Trost menar vidare att stapeldiagram är användbara till kvantitativa 
undersökningar eftersom den anger värden i heltal såsom exempelvis personer. Vi kommer att 
tolka resultatet från enkätundersökningen genom att jämföra och analysera barnens svar. De 
kommer att ligga till grund för stapeldiagrammet. Intervjuerna har vi tänkt redovisa som korta 
berättelser.  
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Enkätsvar  
Fråga 1. Äter du frukost på morgonen? 

 
Diagram 1. Resultat från enkätfråga 1. 
 
Diagrammet visar att 85 % av eleverna alltid äter frukost på morgonen. 12 % av eleverna äter 
frukost ibland medan endast 3 % av eleverna aldrig äter frukost på morgonen. 
 
Fråga 2. Vad äter du till frukost? 
 
Då fråga 2 var en öppen fråga fick vi många svarsalternativ från eleverna.  

• 35 % av eleverna åt fil/mjölk och flingor till frukost. 
• 17 % av eleverna åt O`boy och smörgås till frukost. 
• 15 % av eleverna åt gröt till frukost. 
• 10 % av eleverna åt rostat bröd till frukost. 
• 7 % av eleverna åt mjölk och smörgås till frukost. 
• 7 % av eleverna svarade att de åt olika frukostar på morgonen. 
• 3 % av eleverna åt smörgås och juice till frukost. 
• 3 % av eleverna åt yoghurt till frukost. 
• 3 % av eleverna åt ingenting till frukost. 
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Fråga 3. Äter du skollunch?  

 
Diagram 2. Resultat från enkätfråga 3. 
 
Diagrammet visar att 85 % av eleverna äter skollunch. 15 % av eleverna äter skollunch ibland. 
Enligt svaren från enkäten var det ingen elev som inte åt skollunch. 
 
Fråga 4. Äter du så att du blir mätt? 

 
Diagram 3. Resultat från enkätfråga 4. 
 

 

0 
4 
8 

12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 

Alltid Ibland Aldrig

svarsalternativ

elever 

0 
4 
8 

12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 

Alltid Ibland Aldrig

svarslternativ

elever 



  13

Diagrammet visar att 49 % av eleverna alltid äter så de blir mätta. 51 % av eleverna äter sig 
mätta bara ibland. Enligt enkätsvaren var det ingen elev som aldrig åt sig mätt. 
 
Fråga 5. Brukar du känna dig trött, har huvudvärk eller ont i magen under skoldagen? 

 
Diagram 4. Resultat från enkätfråga 5.  
 
Diagrammet visar att 5 % av eleverna alltid brukar känna sig trötta, har huvudvärk eller ont i 
magen under skoldagen. 78 % av eleverna brukar ibland känna sig trötta, har huvudvärk eller 
ont i magen. 17 % av eleverna visar aldrig på ovan nämnda symptom.  
 
Fråga 6. Vilken tid går du och lägger dig och sover?  
 
Då fråga 6 var en öppen fråga fick vi många svarsalternativ från eleverna. 

• 44 % går och lägger sig klockan 20.00. 
• 23 % går och lägger sig klockan 21.00. 
• 20 % går och lägger sig klockan 20.30. 
• 7 % går och lägger sig klockan 19.30. 
• 3 % går och lägger sig på olika tider. 
• 3 % vet ej. 
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Fråga 7. Om du går och sover sent på kvällen, är du trött i skolan dagen efter? 

 
Diagram 5. Resultat från enkätfråga 7.  
 
Diagrammet visar att 29 % av eleverna är alltid trött i skolan dagen efter om de går och sover 
sent på kvällen. 68 % av eleverna är ibland trött i skolan dagen efter om de går och sover sent 
på kvällen. 3 % av eleverna känner sig aldrig trött i skolan dagen efter om de går och sover 
sent på kvällen. 
 
Fråga 8. När kliver du upp på morgonen?  
 
Då fråga 8 är en öppen fråga fick vi många svarsalternativ. 

• 32 % av eleverna kliver upp klockan 06.30 på morgonen. 
• 32 % av eleverna kliver upp klockan 07.00 på morgonen. 
• 15 % av eleverna kliver upp klockan 07.15 på morgonen. 
• 7 % av eleverna kliver upp klockan 06.45 på morgonen. 
• 4 % av eleverna kliver upp klockan 06.00 på morgonen. 
• 4 % av eleverna kliver upp klockan 06.15 på morgonen. 
• 3 % av eleverna kliver upp klockan 07.30 på morgonen. 
• 3 % av eleverna kliver upp på olika tider på morgonen.  

 

Sammanfattning av enkät  
När vi sammanfattar vår enkät ser vi tydligt att de flesta elever äter en frukost bestående av fil 
eller mjölk och flingor, O´boy och smörgås eller gröt. Flertalet av eleverna äter skollunch, 
även om många elever inte äter sig mätta. Enligt enkätsvaren framgår det att de flesta av 
eleverna någon gång känner sig trött, har huvudvärk eller ont i magen under skoldagen. 
Enkäten visar också att de flesta eleverna går och lägger sig mellan 20.00-21.00 och stiger 
upp mellan klockan 06.30-07.00. De gånger eleverna går och sover sent på kvällen så känner 
flertalet av eleverna sig trötta dagen efter.  
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Intervjuer  
Vi har valt att i sammanställningen först redogöra för de tre elever som har goda frukost-, 
lunch-, sömnvanor i skolan. Därefter följer redogörelser för de tre elever med mindre goda 
kost och sömnvanor. Namnen i intervjuerna är fingerade. 

Peter  
Peter är nio år och går i årskurs tre. Han stiger upp klockan 06.30 på morgonen och brukar äta 
frukost med sina syskon, ibland äter även hans mamma tillsammans med dem. Peter tror att 
det är viktigt att äta frukost för att han ska orka med skolan och för att orka leka. Han brukar 
äta sig mätt på skollunchen. Om han någon gång inte äter sig mätt kan det bero på att han vill 
skynda sig ut för att hindra att exempelvis ”snökojan” blir förstörd av andra elever. 
 
I Peters klass har de en frivillig fruktstund. De får äta frukten på första rasten, just innan de 
går ut. Han brukar inte ta med sig frukt. Peter brukar inte få huvudvärk men ibland när han är 
hemma har det hänt att han fått ont i magen. 
 
På vardagarna brukar Peter alltid gå och lägga sig vid 20.00-20.30. Innan han går och lägger 
sig äter han kvällsmål och någon gång läser hans mamma för honom ur en bok. Han brukar 
inte somna direkt, han ligger vaken länge och försöker somna. När han väl har somnat, sover 
han tills hans mamma väcker honom på morgonen.  
 

Lena  
Lena är åtta år gammal och går i årskurs två. Hon stiger upp klockan 07.00 och äter frukost 
tillsammans med mamma och storasyster. Lena tycker att det är viktigt med frukosten, dels 
för att den behövs för att slippa bli hungrig och dels för att orka med skolan. Hon menar att 
om man inte ätit en rejäl frukost måste hon sitta på lektionerna och vara hungrig och då går 
det inte så bra att arbeta. 
 
På förmiddagarna är det fruktstund i skolan, eleverna sitter vid sina bänkar och äter frukten 
sedan går de ut på rast. Det är Lenas föräldrar som ser till att frukten blir lagd i väskan. Lena 
tycker att skolmaten är bra likaså matsalsmiljön. Hon brukar äta tills hon blir mätt och sedan 
går hon ut på rast. 
 
Det händer sällan att Lena får ont i magen eller huvudet men om det mot förmodan händer så 
är det oftast på morgonen och det brukar gå över när hon ätit frukost. Hon tror själv att det 
kan bero på att hon inte ätit så bra. 
 
Lena brukar gå och lägga sig samma tid varje vardagskväll nämligen 20.30. Innan läggdags 
brukar hon antingen pyssla eller se på film. Innan själva insomnandet brukar hon läsa en liten 
stund. Lena brukar somna ganska fort efter hon läst, sedan sover hon hela natten tills hon blir 
väckt av sin mamma. 

Pia  
Pia är åtta år gammal och går i årskurs två. Pia brukar stiga upp klockan 07.00 och äta frukost 
tillsammans med sin syster Mia på morgonen. Hon tycker att det är viktigt att äta frukost det 
gör så att hon orkar med bättre. 
 
På förmiddagarna är det fruktstund i skolan, eleverna sitter vid sina bänkar och äter frukten 
sedan går de ut på rast. Pia tycker det är bra med frukt, det är gott. Hon brukar hinna äta upp 
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frukten utan att behöva stressa innan det är rast. Det är Pia tillsammans med mamma och 
pappa som ser till att frukten läggs i väskan. 
 
Skollunchen tycker hon oftast är bra, hon brukar äta tills hon blir mätt. Ibland händer det dock 
att Pia inte äter tills hon känner sig mätt och detta säger hon beror på äcklig mat. Pia tycker 
inte om all mat, hon brukar då ta smörgås och mjölk istället. 
 
Det är sällan hon får ont i magen eller huvudet, men om hon nu drabbas av det brukar det 
uppkomma på kvällen innan hon går och lägger sig. Hon vet inte vad det kan bero på. 
 
Pia brukar gå och lägga sig vid samma tid varje vardagskväll nämligen klockan 20.00. Innan 
hon lägger sig brukar hon först fika och sedan borstar hon tänderna. Pia kan koppla av och 
somna direkt hon lagt sig. Sedan sover hon hela natten tills hon blir väckt. 
 

Kalle 
Kalle är nio år och går i årskurs tre. På morgonen stiger han upp ungefär klockan 06.30. Han 
äter inte alltid frukost eftersom han inte känner sig hungrig men ibland äter han frukost 
tillsammans med sin mamma. De mornar han inte äter något brukar han i alla fall dricka lite 
vatten. Kalle tycker trots att han inte alltid äter så bra på morgonen att det går ganska bra i 
skolan. Han vet inte riktigt varför det är viktigt med frukost, men tror att man annars kanske 
är hungrig. Kalle tror att om man är hungrig så blir kroppen trött och då kan det ibland vara 
svårt att lyssna och lära sig saker i skolan. 
 
Kalle brukar inte alltid äta sig mätt av skollunchen. Vilken mat som serveras har stor 
betydelse för om han äter sig mätt eller inte. När det är mat Kalle inte gillar brukar han äta 
mackor tillsammans med mjölk eller vatten men han känner att han inte blir lika mätt av 
mackor som av vanlig mat. 
 
I klassen där Kalle går har de fruktstund under förmiddagsrasten. De äter frukten medan de 
klär på sig för att gå ut på rast. Själv brukar Kalle aldrig ha med sig frukt till skolan, han säger 
att det inte finns några goda frukter hemma att ta med sig. Om klassen skulle äta frukt på 
lektionstid skulle han ändå inte ta med sig frukt för att äta. 
 
Ibland när Kalle är trött brukar han få huvudvärk eller ont i magen under olika tider på dagen. 
När han känner sig trött när han är på skolan tror han att det beror på att han ätit dåligt under 
dagen. 
 
På vardagarna brukar Kalle gå och lägga sig ungefär 20.30 varje kväll. Men om han måste 
duscha eller om han spelar spel, kort eller om det är något annat han ska göra brukar det bli 
senare. Innan han går till sängs brukar han borsta tänderna och gå på toaletten. Förut hände 
det ibland att han läste någon bok innan han somnade men det har han slutat med. När Kalle 
väl har lagt sig för att sova brukar han somna direkt och sova hela natten. Ibland händer det att 
han kan vakna om han behöver gå på toaletten.  

Olle 
Olle är nio år och går i årskurs tre. På morgonen stiger Olle upp 06.45. Ibland äter han frukost 
ensam men oftast sitter han och äter med sina äldre och yngre syskon. Olles mamma kliver 
ibland upp och gör frukosten men oftast är det hans storasyster som gör i ordning den 
eftersom hon är äldre och har väckarklocka. Pappan hinner inte engagera sig i frukosten 
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eftersom han åker iväg jättetidigt till arbetet. Olle tror att det är viktigt att äta frukost på 
morgonen för att orka med skolan. 
 
När det gäller skollunchen brukar Olle inte alltid äta sig mätt. Han säger att det beror mycket 
på vilken mat som serveras men för det mesta är det bra mat så att han kan äta sig mätt. 
 
Olle berättar att klassen har fruktstund fast inte på lektionen utan på förmiddagsrasten. Själv 
brukar han inte ha med sig frukt att äta på skolan, varför vet han inte, men även om han fick 
äta frukten på lektionen så skulle han inte ha med sig någon frukt till skolan.  
 
Det händer nästan aldrig att Olle får huvudvärk men ont i magen kan han få någon gång 
hemma, inte i skolan. 
 
På vardagskvällarna brukar han alltid lägga sig mellan klockan 20.00-20.30. Innan han går 
och lägger sig brukar han inta kvällsfika, borsta tänderna och ibland måste han även duscha. 
Olle läser ibland en bok innan han ska sova men det är inte ofta. 
 
Det är inte alltid han brukar somna direkt när han lägger sig. Det är ganska ofta som han 
ligger vaken länge, flera timmar innan han till slut somnar. Fastän han ligger och blundar så 
somnar han inte och på morgonen efter känner han sig inte så pigg. Men efter att han fått äta 
frukost brukar han piggna till. När Olle väl har somnat så kan det hända ibland att han vaknar 
mitt i natten. Han säger att en gång somnade han inte förrän 01.00 på natten och så vaknade 
han klockan 04.00 på morgonen och lyckades somna om till klockan 05.00 då han vaknade 
igen och blödde näsblod till klockan 07.00 på morgonen. Annars säger han att det inte är så 
mycket annat som gör att han vaknar på nätterna eftersom han inte märker så mycket när han 
sover. 
 

Eva  
Eva är åtta år gammal och går i årskurs två. Hennes föräldrar bor inte tillsammans, när Eva är 
hos den ena föräldern brukar hon stiga upp mellan klockan 05.30-06.00 och äta frukost och då 
äter Eva frukost själv. När hon är hos den andra föräldern äter hon alltid frukost på fritids 
tillsammans med de andra barnen. Eva tycker det är viktigt att äta frukost för att orka med 
dagen, dels för att hon annars blir sur och trött och orkar då inte arbeta i skolan. 
 
På förmiddagarna är det fruktstund i skolan, eleverna sitter vid sina bänkar och äter frukten 
sedan går de ut på rast. Eva tycker det är viktigt att äta frukt eftersom det kan vara ganska 
långt kvar till lunch. Hon tycker dessutom att frukt är nyttigt att äta. Eva delar ansvaret med 
sina föräldrar att stoppa ner frukten i ryggsäcken. 
 
Skollunchen i skolan tycker Eva oftast är god. Hon brukar äta tills hon blir mätt, ibland har 
det hänt att hon inte ätit sig mätt och det beror på att hon ätit för mycket till frukost.  
 
Eva har sällan ont i magen eller huvudet, men om hon får något av dessa symptom brukar det 
komma under lunchen eller när hon är på fritids. Hon vet inte riktigt vad det beror på men tror 
att om det är varmt ute och hon har druckit för lite vatten så kan det ge huvudvärk. Om hon 
får ont i magen kan det bero på dåligt samvete, att hon gjort något dumt. 
 
När Eva är hos den ena föräldern går hon och lägger sig klockan 20.00. Tiden är densamma 
varje kväll om det är skoldag dagen efter. Innan Eva lägger sig brukar hon borsta tänderna. 
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När Eva är hos den andra föräldern går hon och lägger sig efter barnprogrammen. Efter 
tandborstningen brukar den andra föräldern läsa en bok för henne. Ibland har hon svårt att 
somna när hon lägger sig men när Eva väl somnar sover hon hela natten tills hon blir väckt. 
 

Sammanfattning av intervjuerna  
När vi sammanfattar intervjuerna ser vi att de elever med goda frukost-, lunch-, sömnvanor 
alltid äter frukost tillsammans med någon såsom syskon eller förälder. Dessa elever äter sig 
också oftast mätt på skollunchen och visar få symptom på huvudvärk eller ont i magen under 
skoldagen. De elever med goda kost och sömnvanor har tydliga rutiner vid sänggåendet och 
lägger sig i vad vi anser en vettig tid så att de får sitt sömnbehov tillfredsställt. De elever med 
mindre goda kost och sömnvanor har en mer oregelbunden frukostsituation. Eleverna äter 
frukost ibland eller aldrig, antingen ensam eller tillsammans med någon. Dessa elever har 
ibland symptom såsom huvudvärk eller ont i magen. Eleverna visar heller inte samma 
tydlighet i rutinerna kring sänggåendet. En del av dem drar ut på tiden på grund av spel, 
duschning eller annat pyssel.  
 

Diskussion 

Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet eller tillförlitlighet är en mätning på hur stabil en enkätundersökning blir. Trost 
(2001) hävdar att om man använder sig av enkla satser med lättförståeliga eller vanliga ord så 
uppfattar i stort sett alla frågan på samman sätt. Det innebär att reliabiliteten är hög. Trost 
menar att med validitet eller giltighet mäts det som frågan är menad att mäta. Validitet kan 
betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av 
slumpmässiga mätfel. 
 
Vi upplever att vår enkät och intervjuundersökning håller en hög grad av reliabilitet, då vi har 
använt oss av lättförståeliga frågor. För att ytterligare tydliggöra för eleverna och minska 
missförstånd – feltolkningar, gick vi igenom enkäten fråga för fråga innan den delades ut. Vi 
hade valt en tid på förmiddagen då eleverna ätit frukt och varit ute på rast. Tillsammans 
sammanställde vi enkäten och intervjun för att få samma tolkning och registrering av svaren. 
Vi anser att validiteten är god då vi genom analyser av enkät och intervjufrågor har undersökt 
det vi avsedde att undersöka.  
 
Eventuella brister i vår undersökning ligger vid enkät och intervjufrågorna. Det är svårt att 
formulera frågorna så enkelt som möjligt för att förhindra missuppfattningar hos eleven. Vi 
reserverar oss för att eleverna kan ge ett svar som de tror att vi förväntar oss att höra. Till 
nästa gång kan man tänka sig att det ska finnas väl tilltaget med tid för att lära känna eleverna 
och därmed få en bättre tillförlitlighet i enkätsvaren. Det är också viktigt att det finns tid för 
att tillsammans arbeta fram de relevanta frågeställningar som behövs för att besvara syftet. Vi 
upplever att en eventuell observation av eleverna skulle stärka och underlätta tolkningen av 
elevsvaren vi fått. Detta skulle ha gett oss en bättre helhetsbild av elevsituationen.  
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Resultatdiskussion  
Vi anser att vi fått svar på vårt syfte. Genom analys och sammanställning av enkäter och 
intervjuer tycker vi oss se ett samband mellan hur barns frukost-, lunch-, sömnvanor påverkar 
inlärningen i skolan.  
 

Samband mellan frukost-, lunch-, sömnvanor och inlärning  
Vår undersökning visar att de elever som åt en bra frukost också åt sig mätta till lunch. De 
orkade hänga med bättre på lektionerna vilket underlättar och stärker inlärningen. Det visade 
sig också att de elever som inte åt alls, åt ensamma eller sporadiskt slarvade med frukosten 
också slarvade med skollunchen genom att inte äta sig mätta. Strubbe (1994) skriver i sin 
undersökning att den som hoppar över frukosten och inte äter förrän det är dags för lunch blir 
lätt grinig och presterar sämre i skolan. Vi ser ett samband mellan frukost och lunchvanor. De 
elever som hade regelbundna frukostvanor och åt tillsammans med någon åt även en rejäl 
skollunch. Vårt resultat stärks ytterligare av tidigare forskning gjort av Nordlund, Lennernäs 
& Norberg (2004) vilket visar att de elever som äter en rejäl frukost och äter bra från början 
av dagen fortsätter med det under resten av dagen. De elever som slarvar med både frukost 
och lunch tenderar att göra det till en vana som är svår att bryta. 
 
Den tydliga skillnaden mellan de elever som äter bra och de elever som äter mindre bra är att 
de elever som åt en bra frukost och lunch orkade med lektionerna. De klagade aldrig på att de 
var trötta, ej heller på att de var hungriga. Dessa elever satt stilla på sina stolar och kunde ta 
till sig informationen som läraren gav. Slutsatsen drar vi utifrån att dessa elever sällan 
behövde hjälp eller frågade ”vad skulle vi göra”? Vi vill här knyta an till de olika 
inlärningsstilarna. Ovanstående kopplar vi ihop med att eleverna med största sannolikhet är 
visuella och auditiva i sina inlärningsstilar. Eleverna hade alltid frukt med sig, i och med det 
fyllde de på sitt energiintag och dessa elever gav ett harmoniskt och lugnt intryck.  
 
De elever med sämre kostvanor hade svårare att sitta still. Skulle de hämta något material så 
tog de långa omvägar och då gärna peta på eller prata med någon klasskamrat på vägen. Om 
det blev för lugnt i klassen blev de tvungna att göra något som störde den ordningen. Eleverna 
med de sämre kostvanorna ville också gärna prata och föra oväsen under lektionen. Andra 
tecken på deras koncentrationssvårigheter var ett evinnerligt spring på toaletten. Dessa elever 
skulle även vässa pennorna i tid och otid och dessutom var de lättretliga, fick de inte hjälp på 
sekunden kunde de få ett utbrott som yttrade sig i pennkastning eller en totalvägran att 
överhuvudtaget öppna boken. Frågor som ”när äter vi”? Eller ”när slutar vi”? Var mycket 
vanligt förekommande från denna grupp, detta tycker vi visar tydligt på att kosten har en stor 
betydelse för att få en bra inlärningssituation. 
 
Eleverna ur gruppen med mindre bra kostvanor hade mycket spring i benen, svårt att sitta 
stilla och koncentrera sig, ingen ork att arbeta eller lyssna detta får en negativ inverkan på 
inlärningen. Detta talar för att eleverna sannolikt lär in på ett taktilt och kinestetiskt sätt. De 
halkade lätt efter de andra eleverna i klassen och detta blev ett stressmoment för dem själva 
vilket gör att det blev en neråtgående negativ spiral. När kroppen signalerar hungrig eller trött 
är det svårt att behålla fokus. I de klasser vi var kunde vi observera speciellt några elever med 
just denna problematik. Vi kan inte med säkerhet veta om dessa symptom enbart beror på 
mindre bra kost och sömnvanor. Enligt elevernas egna utsagor om att de var trötta och 
hungriga anser vi att frukost-, lunch-, sömnvanor har inverkan på inlärningen i skolan 
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Många av eleverna visade utifrån enkäten symptom på trötthet, huvudvärk eller ont i magen 
under skoldagen. Det är svårt att utläsa orsakerna av svaren vi fått, det kan bero på bland 
annat både för lite sömn, dålig kosthållning och miljöpåverkan från både hem, skola och 
fritids. Intervjuerna visar att Kalle och Eva ibland brukar få symptom på magont eller 
huvudvärk vilket visar sig under skoltid. Vi kan dra slutsatsen att det kan bero på deras 
frukostvanor då intervjun visar att Eva och Kalle ofta äter frukost själva om de nu äter frukost. 
Vad som skiljer Kalle och Eva åt är deras lunchvanor. Kalle säger att han inte alltid brukar äta 
sig mätt medan Eva uppskattar lunchmaten och brukar alltid äta sig mätt.  
 
De olika symptomen såsom huvudvärk eller ont i magen kan även bero på att eleverna druckit 
för lite vilket kan ge likvärdiga symptom. Peters (2001) menar att det är viktigt att dricka och 
äta regelbundet. Tyvärr så dricker de flesta av oss för lite vilket kan visa sig som trötthet, 
dåsighet och koncentrationssvårigheter. Under föreläsningen av Karlsson (2005) betonades 
det att barn har svårt att särskilja de olika känslorna som törst, hunger och mättnad vilket 
innebär att det är svårt för oss att veta vilka av känslorna barnen syftar på i enkät och 
intervjusvar. 
 
Utifrån vår studie kan man tydligt se att om eleven går och sover sent på kvällen, så är 
flertalet trötta i skolan dagen efter. Peter och Olle har ibland svårt att komma till ro och 
somna, båda eleverna har fasta rutiner inför sänggåendet. Varför de ligger vakna en stund 
innan de somnar är ingenting som vår undersökning ger svar på. Bergqvist Månsson (2002) 
menar att barn i de tidiga skolåren behöver sova mellan 10-14 timmar per natt. Om man inte 
får sova tillräckligt så ger inte sömnen en normal återhämtning vilket i sin tur påverkar 
inlärningen negativt dagen efter.  
 
Vi vill sammanfatta vårt arbete med utgångspunkt från den hypotetiska orsaksmodellen som 
visar på ett tydligt och överskådligt sätt sambandet mellan sömn, kost, fysiska symptom och 
inlärning. Sent i säng, sömnbrist → vaknar trött, dålig aptit → lite tid för frukost → fysiska 
symptom såsom huvudvärk och rastlöshet → dålig skolprestation.  
 

Egna reflektioner  
Det har varit intressant och spännande att arbeta med frågor som rör barns frukost-, lunch-, 
sömnvanor gentemot inlärningen i skolan. Eleverna vi arbetade med var entusiastiska och 
villiga att göra sitt bästa och de ställde gladeligen upp på att besvara både enkätformuläret 
tillika intervjufrågorna. Eftersom vi utgick ifrån enkätsvaren och plockade ut tre elever med 
goda respektive mindre goda kost och sömnvanor föll det sig så att det blev tre flickor från 
årskurs två och tre pojkar från årskurs tre.  
 
Flertalet av eleverna i vår undersökning åt frukost men redan här tycker vi oss se tendenser på 
vilka elever som kan komma att slarva med både frukost och lunch senare upp i skolåren. 
Därför är det extra viktigt att skolan etablerar ett gott samarbete med föräldrarna, det är 
betydelsefullt att informera om vikten av att äta varierat och sova tillräckligt. Vi anser att det 
är angeläget att ge eleverna en liten stund av lektionen för att ge möjlighet att äta frukt. Att äta 
en frukt hjälper blodsockernivån att hålla en jämn balans vilket i sin tur innebär att eleverna 
orkar hålla fokus på lektionerna. För vem orkar arbeta på lektionerna när energin tar slut? 
Läraren kan gå till personalrummet och ta sig en kopp kaffe eller te, där finns även tillgång till 
vetelängder och smörgåsar. Barn på samma sätt som vuxna behöver fylla på sina depåer med 
frukt eller medhavd smörgås. Det är lika viktigt att barnen under organiserade former ges 
möjlighet att äta något med tanke på att en del elever har en mindre bra kosthållning som rör 
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både frukost och lunch. Vi tror därför att det skulle vara en stor vinst för både elever och 
lärare i klassrumssituationen att det ges möjlighet till fruktstund då forskning gjord av Strubbe 
(1994) visar att prestationen blir bättre när man har mat i magen och fyller på depåerna 
regelbundet. 
 
Lika viktigt som kost är det med sömn, en tillräcklig sömnperiod under natten borgar för en 
bättre inlärningssituation i skolan. Minnet och immunförsvaret stärks, kroppen behöver tid för 
återhämtning och vila. Vi anser att det är viktigt att skapa goda rutiner inför sänggåendet. Det 
är inte lämpligt att barnet sitter framför datorskärmen när det är läggdags. Det kan vara svårt 
att avbryta mitt i det roliga, dels kan barnet vara uppe i varv vilket gör att det blir svårt att 
komma till ro och somna. Enligt vår erfarenhet blir barnen oroliga om de inte får bestämda 
och tydliga ramar att hålla sig till vid sänggåendet. Det är lika viktigt att ha en bestämd 
morgonrutin, barnen ska hinna klä på sig, äta frukost och borsta tänderna i lugn och ro. 
Frukostens värsta fiende är stress. Enligt föreläsningen av Karlsson (2005) så minskar stressen 
aptiten, kroppen tar inte upp näringsämnen på samma sätt när den är stressad. Detta får till 
följd att man överäter och gör fel matval när stressituationen lagt sig. 
 
Vi frågar oss om vi i Sverige har en skola för alla? En informationsbroschyr gjord av 
Mjölkfrämjandet frukost och mellanmål beskriver att det finns morgon- och kvällsmänniskor, 
många av eleverna är trötta, de har svårt att kliva upp på morgonen. Detta kan leda till den 
hypotetiska orsaksmodellen som gör att eleverna hamnar i en ond cirkel som är svår att 
komma ur. Vi tycker det är viktigt att det tas hänsyn till morgontrötta elever vid 
schemaläggning, möjligen kunde man införa flextid i skolan. Att starta direkt på morgonen 
med ett stort prov eller matematik är kanske inte det optimala, ej heller att lägga tunga 
teoretiska ämnen i slutet av dagen då eleverna är trötta och hungriga. 
 
Vi upplever att miljön kring matsituationen kan förbättras på de flesta skolor. Till exempel 
genom en rimlig ljudnivå och trivselregler som främjar matglädjen. Trivselreglerna bör göras 
tillsammans med pedagoger, elever och skolmåltidspersonal för att få den bästa effekten. Vi 
tycker att pedagogiska måltider är ett måste, läraren ska vara ett föredöme och det är viktigt 
att stimulera eleverna till att smaka på allt som serveras. Det är angeläget att se till så det finns 
väl tilltaget med tid att äta så eleverna slipper stressa sig igenom lunchen. Vi undrar hur länge 
räcker den energi som man hinner få i sig på tre minuter? Vi får heller inte glömma bort hur 
betydelsefullt det är att dricka ordentligt, vatten är vårt viktigaste näringsämne som det ofta 
slarvas med. 
 
Inför vår kommande yrkesverksamhet kommer vi att ta med oss många nyttiga erfarenheter 
och insikter från vårt examensarbete. Bland annat: 
 

• Vikten av medhavd frukt och självklart tid att äta den. 
• Att skolan visar på betydelsen av att äta och sova tillräckligt gentemot inlärningen. 
• Att redan i tidig ålder grundlägga sunda matvanor där frukost och även lunch har en 

stor betydelse. 
• Att planera dagen utifrån elevernas inlärningsstilar beroende på om de är auditiva, 

visuella, taktila eller kinestetiska i den utsträckning det är möjligt samt att hänsyn tas 
till om eleverna är morgon-, mittemellan- eller kvällsmänniskor. 

• Att ge eleverna tillräckligt med tid så att de slipper stressa i sig lunchen. 
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Framtida forskning  
Vi anser att det är viktigt att fortsätta att forska kring frukost-, lunch-, sömnvanor gentemot 
inlärning i skolan bland de yngre eleverna. Vi har inte hittat så mycket svensk forskning som 
berör vårt syfte och den åldersgrupp som vi riktat oss till. Den forskning vi hittat vänder sig 
till de lite äldre eleverna som har andra förutsättningar än de yngre barnen. Det vore intressant 
att göra en större studie för att få ett tydligare och säkrare resultat. Det skulle också vara 
intressant att göra jämförelser mellan en stadsskola och en landsbygdsskola för att se vilka 
eventuella skillnader man skulle finna. 
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Föräldrabrev 
 
Hej, vi är tre lärarstuderande som ska skriva ett examensarbete tillsammans. Det 
ämne som vi valt att undersöka och skriva om är hur barns kost- och sömnvanor 
påverkar skolarbetet. För att få ett bra underlag till vår undersökning så vill vi 
med er tillåtelse lämna ut en enkät i klassen. Frågorna handlar om frukost, sömn 
och lunchvanor till exempel: Vad har du ätit till frukost? 
 
Utifrån enkätsvaren så kommer vi att välja ut sex elever som vi kommer att 
intervjua vidare för att få en bredare bas att utgå ifrån. Både enkätsvar och 
intervjuer kommer att behandlas under sekretess. I sammanställningen kommer 
varken skolans namn eller namn på personer att lämnas ut. 
 
Vår undran till er som vårdnadshavare är om ni tillåter att ert barn medverkar i 
denna undersökning? Har du funderingar angående undersökningen kontakta oss 
på skolans telefon. 
Tack på förhand för er medverkan: 
 
Gunilla Burström 
Kerstin Fahlgren 
Birgitta Lundmark 
 
Var vänlig skicka tillbaka talongen till skolan senast onsdag 19 oktober 2005. 
 
 
 
______    Ja, barnet får medverka 
 
______     Nej, barnet får inte medverka 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: 
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Enkätfrågor  
 
1. Äter du frukost på morgonen? 
 
 
Alltid Ibland Aldrig  
 
 
 
 
2. Vad äter du till frukost? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Äter du skollunch? 
 
 
Alltid Ibland Aldrig  
 
 
 
 
4. Äter du så att du blir mätt? 
 
 
Alltid Ibland Aldrig 
 
 
 
 
5. Brukar du känna dig trött, har huvudvärk eller ont i magen under skoldagen? 
 
 
Alltid Ibland Aldrig 
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6. Vilken tid går du och lägger dig och sover? 
 
 
 
 
 
 
7. Om du går och sover sent på kvällen, är du trött i skolan dagen efter? 
 
 
 
 
 
 
8. När kliver du upp på morgonen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namn:   _____________________________________
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Enkätguide 
 
Enkäten består av åtta frågor, fyra frågor med fasta svarsalternativ och fyra frågor med öppna 
svarsalternativ. Innan eleverna besvarar enkäten går vi igenom frågorna med dem samt ger 
dem möjlighet till att fråga om de har funderingar. Vi räknar med att det kommer att ta högst 
20 min för eleverna att svara på enkätfrågorna. Frågorna till intervjuerna har vi utarbetat som 
en fördjupning till enkäterna.  
 
För att begränsa svaren på de fasta frågorna får eleverna välja mellan endast tre 
svarsalternativ. För att få reda på elevernas förkunskaper om kost och sömn frågar vi varför 
det är viktigt att äta respektive sova. Det är angeläget för oss att ta reda på om de äter frukost 
och vad de i så fall äter. Skollunchen är också en betydelsefull fråga då man kan läsa i 
livsmedelsverkets broschyr Riktlinjer för skolluncher att elever som äter en tillräcklig lunch 
orkar koncentrera sig under lektionerna och har därför bättre förutsättningar för att prestera 
bra i skolan. Eftersom inlärningen hänger ihop med både bra kost och sömnvanor väljer vi att 
även titta på elevernas rutiner kring sänggåendet. Vi har formulerat frågorna på ett sådant sätt 
så att vi kan besvara vårt syfte.  
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Temafrågor 
 

Frukost  
• Frukostsituationen hemma? 
• Frukostsituationen på fritids?  
• Äter barnet frukost ensam eller tillsammans med någon? 
• Varför måste man äta frukost? 
 

Skollunch  
• Berätta om lunchen, äter du dig mätt? 
• Om inte vad beror det på? 

 

Fruktstund  
• Brukar du äta frukt? 
• När och var brukar du äta frukten? 
• Vem tar ansvar att packa frukten? 

 

Olika symptom 
• Ont i huvudet? 
• Ont i magen? 
• När på dagen brukar det dyka upp? 

 

Sömn  
• När går du och lägger dig? 
• Är det samma tid varje kväll? 
• Kvällsrutiner inför sänggåendet? 
• Kan du sova direkt när du lägger dig? 
• Kan du sova hela natten? 
• När kliver du upp på morgonen? 
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Intervjuguide 
 
Syftet med intervjufrågorna är att få en djupare insikt om hur barns frukost-, lunch-, 
sömnvanor påverkar inlärningen i skolan. Innan vi genomför intervjun diskuterar vi hur vi ska 
nå ut till varje enskild elev på ett bra sätt. Med tanke på att det är barn i de lägre åldrarna som 
vi arbetat med tycker vi att tematiska frågor är det optimala. 
 
Frågorna formuleras utifrån fem stora temaområden frukost, lunch, fruktstund, symptom och 
sömn. Utifrån detta utformar vi tematiska frågor med utgångspunkt från varje område som ska 
fungera som stolpar under intervjun. Vi tycker att det är viktigt att närmare undersöka 
frukostvanorna utifrån teorin att frukost är bland det viktigaste målet ur ett näringsperspektiv. 
Det är också nödvändigt att se vanorna runt frukosten till exempel om den äts tillsammans 
med någon eller om barnet äter ensamt. Eftersom vanor grundläggs i tidig ålder och tenderar 
att hålla i sig in i vuxenlivet. 
 
Lika angeläget är det att undersöka lunchvanorna i skolan, då studier av Porsman visar att om 
man äter dåligt till frukost så tenderar eleven att även äta dåligt till lunch. Studier gjorda i 
USA visar att man inte kan ta igen det energiintag som har gått förlorat tidigare under dagen.  
 
 
 


